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PROCESSO N. 050.10.000279-1 (64/2010) 

 

   RODRIGO SALES DE CAMARGO, já devidamente 

qualificado nos autos do processo supra mencionado que lhe move o 

Ministério Público e que tem regular curso perante este R. Juízo, vem se 

dirigir com o devido acato à presença de V. Exa., por intermédio de seu 

defensor constituído que esta assina in fine, se manifestar o despacho de 

fls, que intimou este defensor para apresentar o atual endereço do réu, 

articulando doravante o seguinte. 

   Disciplina o artigo 26 do Código de Ética e Disciplina da 

OAB que: “O advogado deve guardar sigilo, mesmo em depoimento 

judicial, sobre o que saiba em razão de seu ofício, cabendo-lhe recusar-

se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva 

funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou tenha 

sido advogado, mesmo que autorizado ou solicitado pelo constituinte”. 

   Além disso, diz o artigo 7º, inciso XIX, do Estatuto da 

Ordem dos Advogados do Brasil: 

“Art. 7º - São direitos do advogado: 



 

 

(...) 

XIX - 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;” 

   Destarte, de acordo com a legislação apresentada, 

verificamos que o advogado está sujeito ao regime especial de sigilo, e que o 

atendimento ao despacho de Vossa Excelência, nos moldes prolatados, 

importaria na violação da relação de confiança existente entre o profissional 

e seu constituinte, principalmente violando o direito de defesa que é de 

ordem pública. 

   Neste mesmo sentido, é a jurisprudência: 

“Advogado – Intimação para que forneça o endereço do 

cliente – impossibilidade – Dados confidenciais, cujo sigilo 

profissional é assegurado pela Lei 8.906/94 – Revogação 

determinada – Recurso provido para esse fim.” (TJSP - AI 

1.104.948-4 Rel. Silva Russo) 

“Advogado – Intimação para fornecer o endereço de seu 

cliente para citação em outro processo – impedimento – sigilo 

profissional – Art. 7º, inciso XIX, do Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil – decisão reformada – recurso provido”. 

(TJSP – AI 0122561-46.2011.8.26.0000 

   Diante do exposto, este defensor não cumprirá o 

despacho de Vossa Excelência, eis que, caso este defensor cumpra o 

despacho para informar o endereço de seu cliente, estaria faltando com a 

ética, e mais ainda, estaria afetando, de maneira direta, a credibilidade de 

toda a classe dos advogados.      



 

 

Pede e espera deferimento. 

   São Bernardo do Campo, 5 de outubro de 2012. 

 

   LUCIANO CESAR PEREIRA 

   OAB/SP n. 133/056 


