


EDIÇÕES ANTERIORES

COMISSÃO DE TRABALHO DO MANUAL DO  
JOVEM ADVOGADO 2ª EDIÇÃO

Antonio Carmelo Zanette, Aline Frimm Krieger,  
Artur Santos Daudt de Oliveira, Camila Mollerke,  

Cristiana Sanchez Gomes Ferreira, Fábio Peres Mesquita,  
Felipe Waquil Ferraro,Leonardo Barcelos de Oliveira,  

Marlon Adriano Balbon Taborda, Matheus Portella Ayres Torres, 
Marciano Barbieri (membro honorário), Mariana Koch,  

Ramiro Grando, Rodrigo Bueno Prestes,  
Rodrigo Cassol Lima, Taísa Salvi, Vinicius Nader Cervo

COMISSÃO DE TRABALHO DO MANUAL DO  
JOVEM ADVOGADO 1ª EDIÇÃO

Pedro Zanette Alfonsin, Felipe Waquil Ferraro,  
Franciel Munaro, Jessilena Alano Etcheverry,  

Leonardo Fernandes, Luciano Botelho de Souza,  
Marlon Adriano Balbon Taborda, Raphael Klaser,  

Ricardo Mirico Aronis, Tâmara Vieira Iglesias



REALIZAÇÃO

COMISSÃO DE TRABALHO PARA  
ESTE MANUAL DO JOVEM ADVOGADO

Aline Frimm Krieger
Amanda Schefer

Antonio Carmelo Zanette
Fabiana Lang Cardoso

Felipe Octaviano Delgado Busnello
Felipe Immich

 Guilherme de Mattos Fontes
Felipe Waquil Ferraro

Matheus Portella Ayres Torres
Melissa Telles Baruffi

Ricardo Ullmann Dick
Rodrigo Bueno Prestes
Rodrigo Cassol Lima
Vanessa Urdangarin

COORDENAÇÃO 

Artur Santos Daudt de Oliveira



DIRETORIA DA OAB/RS

Marcelo Machado Bertoluci 
Presidente

Luiz Eduardo Amaro Pellizzer 
Vice-presidente

Ricardo Ferreira Breier 
Secretário geral

Maria Cristina Carrion Vidal de Oliveira 
Secretária geral adjunta

Luiz Henrique Cabanellos Schuh 
Tesoureiro



DIRETORIA DA CAA/RS

Rosane Marques Ramos 
Presidente

Pedro Zanette Alfonsin 
Vice-presidente

Cinara Frosi Tedesco 
Secretária geral

Gilberto Kerber 
Secretário geral adjunto

André Luís Sonntag 
Tesoureiro



DIRETORIA DA CEJA/RS

Matheus Portella Ayres Torres 
Presidente

Felipe Waquil Ferraro 
Vice-presidente

Melissa Telles Baruffi 
Secretária geral

Jamille Dala Nora 
Secretária adjunta

Fabiana Lang Cardoso 
Tesoureira



PALAVRA DO PRESIDENTE

A terceira edição do Manual do Jovem Advogado da OAB/RS, 
revista e ampliada, é uma realização da Comissão Especial do 

Jovem Advogado (CEJA) –  Gestão 2013/2015, baseada no trabalho 
já realizado pela CEJA nas gestões 2007/2009 e 2010/2012.

Desse modo, saudamos o trabalho realizado com muita de-
dicação pela Subcomissão do Manual do Jovem Advogado, bem 
como o apoio permanente da diretoria da OAB/RS nos temas ati-
nentes ao advogado em início de carreira.

O objetivo do Manual é ser fonte de consulta permanente para 
o advogado a fim de aperfeiçoá-lo e permitir uma qualificação ain-
da maior para o profissional que está ingressando na entidade e, 
por esse motivo, iniciamos o manual apresentando a história da 
Ordem dos Advogados do Brasil.

Pensando nisso, a CEJA trouxe para o Manual tópicos de suma 
importância para o advogado em início de carreira. Temas como 
relacionamento com o cliente, a responsabilidade civil e criminal 
do advogado, a atuação em audiência, a tributação e a sociedade 
de advogados, orientações para gestão de escritório e dicas para 
o início na advocacia são mencionados de forma simples e direta, 
auxiliando o leitor que o utilizará constantemente.

Os projetos da CEJA de interiorização, grupos de estudos, ba-
te-papo jurídico, intercâmbio com Comissões de outras seccionais, 
colegiado de presidentes, Encontro Estadual do Jovem Advogado, 
ações sociais, eventos festivos e culturais como festa junina, baile 
no acampamento farroupilha e “CEJA um Talento”, participação de 
membros da CEJA em outras Comissões e grupos de trabalho da 
OAB/RS, também são canalizados para o jovem advogado de modo 
a demonstrar parte do trabalho efetivado pelos seus membros na 
seccional e nas subseções.

Uma das preocupações da CEJA nesta edição do Manual foi 
de esclarecer a importância do Tribunal de Ética e Disciplina, as 
Prerrogativas do Advogado e o Processo Eletrônico, temas caros 
aos advogados em início de carreira e à OAB como um todo.

PALAVRA DO PRESIDENTE



Não podemos olvidar o papel importantíssimo que a Escola 
Superior da Advocacia e a Caixa de Assistência do Advogado, insti-
tuições parceiras da CEJA, exercem na vida de todos os advogados 
e, por isso, mereceram especial atenção no presente Manual.

Nesse sentido, é sempre pertinente lembrar que o advogado é 
o único profissional liberal mencionado na Constituição Federal, 
sendo insculpido no artigo 133 a sua indispensabilidade à admi-
nistração da justiça.

Assim, a capacitação permanente do advogado, objetivo fim 
do presente manual, é uma luta da CEJA e da Ordem e tem como 
consequência o benefício para toda a sociedade, pois o constante 
fortalecimento da advocacia significa o revigoramento da própria 
democracia na medida em que o advogado representa o cidadão 
em juízo.

Ao desejar uma boa leitura, convidamos o jovem advogado a 
utilizar todas as informações contidas neste manual, sem esquecer 
a permanente capacitação que é exigida pelo ofício, bem como a 
continuar buscando uma advocacia firme e respeitada e uma OAB 
cada vez mais consagrada como entidade inserida nos anseios mais 
legítimos da sociedade.

Matheus Portella Ayres Torres
Presidente da CEJA



PREFÁCIO

Foi com imenso orgulho que recebi o convite do eminente colega 
Matheus Portella Ayres Torres, que tem liderado com maestria 

a plêiade dos jovens advogados da OAB/RS, para escrever as pala-
vras introdutórias da nova edição do Manual do Jovem Advogado, 
publicação esta que, ao certo, vem oportunamente ao encontro de 
um dos principais objetivos da entidade, que é garantir aos profis-
sionais inscritos em seus quadros as condições necessárias para o 
pleno exercício da advocacia.

Assim, quando a CEJA concebeu este material, pensado e orga-
nizado cuidadosamente para prestar auxílio e suporte aos milhares 
de novos colegas que estão iniciando sua atividade profissional, após 
vencerem com merecido louvor todas as etapas de uma árdua, mas 
necessária formação,certamente o desejo de que esses jovens advo-
gados possam atuar na lida forense com profícua e absoluta gratifi-
cação e êxito profissional e em consonância com os dispositivos do 
Código de Ética e Disciplina e das normas expressas no Estatuto da 
Advocacia e da OAB (Lei 8906/94)foi um dos fatores que motivou a 
Comissão a elaborar este prático manual.

Por este motivo, é desejo da Diretoria desta Seccional aprovei-
tar o ensejo para prestar singela, porém, justa homenagem a todos 
os colegas que compõem a comprometida e engajada Comissão 
Especial do Jovem Advogado, que tem atuado em perfeita sintonia 
com as metas traçadas para esta gestão.

Todavia, neste momento, seguramente nossa maior aspiração 
é que este trabalho cumpra com o escopo ao qual se propõe, isto 
é, seja útil aos que desejam atuar nos foros e tribunais do país com 
dedicação, responsabilidade, eficiência e esmero. 

Estamos certos de que a atenta leitura do texto redundará em 
advogados ainda mais capacitados e comprometidos com a sua ele-
vada missão.

Marcelo Machado Bertoluci
Presidente da OAB/RS

PREFÁCIO
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1. A HISTÓRIA DA ORDEM DOS  

ADVOGADOS DO BRASIL

Por ato do Imperador Dom Pedro I, em 11 de agosto de 1827 
foram fundados os Cursos de Ciências Jurídicas e Sociais no 

Brasil – um na cidade de São Paulo e outro na cidade de Olinda.
O surgimento da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) se 

deu por influência dos estatutos da associação portuguesa que já 
em 1838 previam a criação de uma Ordem dos Advogados nos 
moldes conhecidos atualmente. 

Em 1843, no Brasil, advogados reunidos na casa do Conselheiro 
Teixeira de Aragão elaboraram os estatutos do Instituto dos 
Advogados Brasileiros – IAB – com uma finalidade precípua: “a 
constituição da Ordem dos Advogados”, que foi aprovada no mes-
mo ano pelo Governo Imperial.

No entanto, a criação da OAB efetivou-se quase um século após 
a aprovação dos seus estatutos. A criação da OAB se confunde 
com a sua primeira atuação no intento de concretizar os 
princípios de democracia e justiça social já que nasce em razão 
de um momento crítico da vida política do país – revolução de 
1930. 

O primeiro regulamento da OAB foi aprovado mediante o 
Decreto n. 20.784/1931, prevendo a criação do Conselho Federal 
para o exercício das atribuições da Ordem em todo o território 
nacional. 

 Sob a condução de Levi Carneiro na condição de primeiro 
presidente da OAB e Attílo Vivácqua a Ordem se consolidou como 
entidade representativa da sociedade. 

Carneiro e Vivácqua, à frente da presidência, organizaram 
a instituição solucionando os problemas de interpretação do 
Estatuto atuando em prol da criação das seções estaduais e elabo-
rando o Código de Ética. 

No decorrer da Segunda Guerra Mundial, após o abatimento de 
cinco navios brasileiros por submarinos alemães, em 1942, a OAB exi-
giu do Governo providências para o desagravo da soberania nacional. 

1. A HISTÓRIA DA ORDEM DOS  

ADVOGADOS DO BRASIL
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A repercussão da medida em conjunto com manifestações populares 
fez com que o país entrasse na Guerra juntando-se aos Aliados. 

Em 1964, com o Golpe Militar, registram-se mais atuações da 
OAB na defesa das garantias fundamentais organizando e consoli-
dando uma sociedade livre e democrática. Teve poder de decisão, 
no tocante aos Advogados com direitos políticos suspensos pelo 
Governo, determinando que estes não mais estariam impedidos de 
exercer a advocacia. 

Em 1983 a OAB juntamente com entidades e partidos oposi-
cionistas encetaram a campanha “Diretas Já!”, pleiteando a escolha 
do chefe do executivo por voto popular. 

Ainda, contou com participação direta e efetiva em prol da 
democracia, para a promulgação da Constituição de 1988, repre-
sentando o fim dos vestígios autoritários provenientes da época da 
ditadura. 

Portanto, a OAB vem cumprindo seus objetivos e finalidades 
de forma a preservar os valores correspondentes à defesa da de-
mocracia e das prerrogativas individuais, não se calando frente a 
acontecimentos políticos temerários e se mostrando como entida-
de indispensável ao cultivo de uma sociedade plenamente livre. 
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2. PROJETOS DA CEJA

2.1 Interiorização 

A Comissão Especial do Jovem Advogado, desde 2008, em con-
junto com a diretoria da OAB/RS busca incentivar a instalação de 
comissões em todas as subseções de modo a tornar realidade o seu 
lema: “nenhuma subseção sem CEJA”. 

Este projeto possibilita à CEJA dar apoio ao jovem advogado 
em início de carreira, seja ele inscrito na seccional ou em subseção, 
em qualquer lugar do Estado em que se encontre.

O trabalho é de incumbência da Subcomissão de Interiorização, 
coordenada pelo advogado Antonio Carmelo Zanette, e visa a im-
plementar os projetos da CEJA nas subseções, sendo elo entre o 
jovem advogado e sua entidade. 

2.2 Intercâmbio Nacional das Comissões do Jovem 
Advogado

Tal como ocorre com a Interiorização, por esta atividade busca 
a CEJA proporcionar apoio ao jovem advogado no exercício profis-
sional, bem como tornar mais abrangente a atuação da comissão.

O Intercâmbio, voltado aos advogados que vão a trabalho nos 
demais estados do país, consiste em vínculo da CEJA da OAB/RS 
com outras seccionais e respectivas Comissões, para que o advoga-
do seja recepcionado por membros de Comissões de outros esta-
dos.

2.3 Grupos de Estudos 

Os grupos de estudos da Comissão Especial do Jovem 
Advogado consistem em canais abertos de discussão a respeito do 
Direito, teoria e prática e têm como objetivo o aperfeiçoamento 
dos seus participantes.

Trata-se de um dos projetos mais importantes da Comissão, e 
desde seu início tem demonstrado grande sucesso. Atualmente exis-
tem doze grupos formados que compreendem as seguintes áreas 
do Direito: Direito Constitucional e Administrativo; Direito Civil; 

2. PROJETOS DA CEJA
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Processo Civil; Direito Eleitoral; Direito de Família e Sucessões; 
Direito Internacional; Direito e Processo Penal; Direito e Processo 
do Trabalho; Direito Previdenciário; Propriedade Intelectual; 
Direito Tributário e Direito Ambiental. Os grupos funcionam ex-
clusivamente por email, e a moderação de cada grupo é de respon-
sabilidade de um membro da Comissão de notório conhecimento 
na área pertinente.

Como reflexo da interiorização da CEJA, dos grupos de estu-
dos participam advogados de todo o Estado. Tomando-se como 
exemplo, em junho de 2011 os grupos contavam com aproximada-
mente dois mil cadastros totais, sendo em média 40% dos partici-
pantes advogados residentes no interior do Estado.

Além disso, as comissões do jovens advogados das subseções 
têm realizado constantemente grupos de estudos como modo de 
integração do jovem advogado à OAB.

A gestão do projeto é incumbência da Subcomissão de Grupos 
de Estudos e Relações com a ESA, coordenada pelo membro Felipe 
Octaviano Delgado Busnello.

Além dos grupos de estudos por emails, a Comissão Especial do 
Jovem Advogado, em parceria com a Escola Superior da Advocacia, 
oferece grupos de estudos presenciais em 08 áreas do Direito, com 
reuniões presenciais duas vezes ao mês na sede da OAB/RS.

2.4 Assuntos Especiais

Por esta iniciativa a CEJA acompanha desenvolvimentos do 
sistema jurídico, como projetos de lei, de temas de interesse à ad-
vocacia e à sociedade. Em reuniões periódicas são debatidos temas 
selecionados e formados grupos de trabalho específicos para deli-
beração e eventual encaminhamento de pareceres e projetos.

Além das deliberações internas, são realizadas reuniões perió-
dicas com a Secretaria Geral da da OAB/RS, da CEJA e de demais 
Comissões, nas quais são apresentados os projetos e seus resulta-
dos, de modo que as deliberações sejam diretamente comunicadas 
a estas entidades.

A Subcomissão de Assuntos Especiais é coordenada pelo mem-
bro Ricardo Ullmaan Dick, e conta com um grupo de advogados 
atuantes em diversas áreas.
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2.5 Bate-Papo Jurídico

Desde 2013 a CEJA promove encontros bimestrais em am-
bientes informais, nos quais são debatidos temas de relevância para 
a advocacia. De forma descontraída, advogados trocam idéias com 
profissionais de todas as áreas do Direito.

2.6 OAB nas Faculdades de Direito
O Projeto “Conhecendo a OAB/RS”, desenvolvido pela 

Comissão Especial do Jovem Advogado (CEJA), visando propiciar 
aos estudantes do curso de Direito maior conhecimento sobre as-
pectos essenciais da advocacia.

Por meio de palestras, os graduandos são orientados a respeito 
de temas como ética, direitos e prerrogativas profissionais e limites 
da advocacia. O projeto conta com o apoio da ESA.

2.7 Curso de Iniciação à Advocacia
O curso, promovido em conjunto com a ESA, será realizado 

periodicamente de forma gratuita para os advogados em início de 
carreira. As palestras sociedade e tributação de escritório de advo-
cacia; previdência do advogado; postura do advogado, sustentação 
oral e atuação do advogado em audiência; gestão de escritório de 
advocacia, contrato de honorários e relação com o cliente; ética são 
alguns dos temas abordados em um sistema dinâmico de palestras.

2.8 CEJA Social
Por meio deste projeto, que congrega membros da CEJA para 

a realização de atividades sociais diversas, a CEJA busca proporcio-
nar à sociedade auxílio humanitário.

O projeto da CEJA Social é coordenado por Gabrielli Amaral de 
Souza, membro da CEJA, e realizado em parceria com a Comissão 
Especial da Mulher Advogada e com a Comissão de Direitos 
Humanos da OAB/RS e outras entidades parceiras.

2.9 Eventos 
A CEJA também está regularmente envolvida na organização 

de eventos, amiúde em conjunto com a OAB/RS, com a ESA e com 
a CAA/RS. Dentre eles estão a festa junina da OAB/RS, o piquete no 
acampamento Farroupilha, encontros locais, regionais e estaduais 
do Jovem Advogado e palestras no mês do advogado.
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Através da Subcomissão de Recepção aos Advogados a CEJA 
também está presente nas entregas de credenciais de advogados, nas 
quais recebem os novos integrantes da OAB/RS com coquetéis de 
boas-vindas.

A CEJA também se faz presente em eventos regulares, tal como 
nas sessões do Conselho Pleno da OAB/RS com o projeto “CEJA no 
Conselho”.
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3. O QUE A OAB OFERECE AOS ADVOGADOS

3.1 Caixa de Assistência dos Advogados do  
Rio Grande do Sul – CAA/RS1

Criada em 1943, a CAA-RS cuida da saúde física e mental dos 
Advogados e possui hoje diversos convênios nas mais variadas áre-
as. Recentemente ficou estabelecido pela Coordenação Nacional 
das Caixas de Assistência dos Advogados (CONCAD), que os con-
vênios firmados com as CAAs passariam a ter validade nacional 
quando recebidos pela CONCAD.

Pela CAA-RS é possível encontrar os seguintes serviços: cafe-
teria, centro de saúde, farmácia, livraria, Loja do Advogado, ótica e 
van interfóruns de Porto Alegre. Estes são os contatos:

Benefícios: (51) 3287.7413
Cafeteria: (51) 3287.7470
Centro de saúde: (51) 3287.7471
Convênios: (51) 3287.7412
Farmácia: (51) 3287.7491
Livraria: (51) 3287.7442
Loja: (51) 3287.7480
Marketing: (51) 3287.7447
Óptica: (51) 3287.7440
No centro de saúde são disponibilizados os seguintes serviços: 
Clínica Médica: cardiologia, clínica-geral, dermatologia, geria-

tria, ginecologia, nutrição, otorrinolaringologia, pediatria, urologia.
Clínica Odontológica: clareamento, dentística, endodontia, 

odontopediatria, ortodontia, periodontia, tratamento para bruxismo.
Fisioterapêutica: acupuntura, fisioterapia, reeducação postu-

ral global.
Psicoterapêutica: psicologia, psiquiatria.
Cuidados Especiais: estética facial, massoterapia, limpeza de 

pele, peeling.

1 Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://www.caars.org.br/

criacao>. acesso em: 11 ago. 2013.

3. O QUE A OAB OFERECE AOS ADVOGADOS
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Aos Advogados em dia com a anuidade também é assegurado: 
auxílio cirúrgico-hospitalar, auxílio especial, auxílio funeral, auxí-
lio natalidade; que poderão ser estendidos aos seus dependentes.

Convênios com instituições parceiras

www.caars.org.br/convenios-pesquisar
Obs.: a sede Campestre e o Galpão Crioulo, estão sob administra-

ção da CAA/RS. 
Telefones: (51) 8137.3485 (51) 3287.7433.
Ademais, são oferecidos os seguintes serviços:
Auxílio Especial – Advogados com doenças graves, impossibi-

litados de exercer a profissão.
Auxílio Cirúrgico Hospitalar – Advogados que sofreram pro-

cedimentos cirúrgicos seguidos de hospitalização.
Auxílio Funeral – Auxílio aos dependentes do advogado falecido.
Auxílio Natalidade – Advogadas, por ocasião do nascimento 

de filho.

Sede Campestre CAA/RS

Área de lazer para a classe com uma localização privilegiada – 
às margens do Lago Guaíba – , possui piscinas, quadras poliespor-
tivas, cancha de bocha, quiosques com churrasqueiras, playground, 
estacionamento próprio, além de locação de Salão para Festas.

Notas de Expediente da CAA/RS

A CAA/RS é detentora da propriedade do software, investiu 
recursos financeiros para elaboração e aquisição.

Além disto, investiu no parque tecnológico da OAB/RS, por 
meio da compra do hardware, que é uma central de processamento, 
a memória e aos dispositivos de entrada e saída, com a finalidade 
de suportar esta internalização do sistema com o novo software.

 A CAA/RS possui uma rede de credenciados, em todo o Estado, 
com convênios em hospitais e laboratórios, profissionais nas áreas 
de psicologia, psiquiatria, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, der-
matologia, urologia, etc.Há convênios disponíveis nas mais diversas 
áreas, como: educação, plano de saúde, lojas, postos de gasolina, grá-
ficas, academias, hotéis, escolas de idiomas, entre outros.
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A listagem completa , com os descontos , está no nosso site 
www.caars.org.br

Interiorização CAA/RS: 

Equipe Móvel de Saúde atendendo todas as 106 subseções com 
exames preventivos de saúde, dentre eles:

Exame de Glicose
Exame de Colesterol
Exame de Triglicerídeos
Exame de Hepatite
Aferição de Pressão
Dose única da vacina que imuniza contra a Gripe Sazonal e 
contra a Gripe A (H1N1).
Locais de aplicação:
Centros de Saúde da CAA/RS
Nas Subseções
Campanha Vacinação – CAA/RS

Regionais da CAA/RS

O objetivo é estender os serviços de qualidade da CAA/RS aos 
advogados do Interior.

Gabinete odontológico, gabinete médico, livraria e loja do 
advogado.

Caxias do Sul: 
Gabinete médico, odontológico e loja do advogado.
Santana do Livramento: 
Gabinete odontológico e loja do advogado.
Bagé: 
Gabinete médico, odontológico e loja do advogado.
Pelotas: 
Gabinete odontológico

Serviços no Interior –  CAA/RS

Gabinete Odontológico próprio na Subseção:
Alegrete, Ijuí e São Leopoldo
Convênio Odontológico:
Cruz Alta, Gravataí, Lajeado, Palmeira das Missões, Panambi, 

Rio Pardo, Santa Maria, Santo Ângelo, Uruguaiana, Vacaria.
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3.2 Escola Superior de Advocacia2

Em 1985, por iniciativa da OAB-RS, foi criada a primeira Escola 
Superior de Advocacia do Brasil. Esta tem como objetivo garantir o 
aprimoramento profissional e cultural de Advogados e estagiários.

A ESA por meio do seu Diretor Rafael Braude Canterji é uma 
parceira constante da CEJA nos eventos realizados sendo funda-
mental os seus convênios com a AASP (Associação dos Advogados 
de São Paulo), cursos telepresenciais, inclusive de Pós-Graduação, 
possibilitando amplo acesso dos profissionais da advocacia e em 
especial aos advogados em início de carreira.

Semanalmente o projeto “Cinema na ESA” proporciona descon-
tração e lazer, de forma gratuita, com filmes previamente informados.

Possui, também, dentre os serviços já informados: biblioteca, cursos 
de curta duração, eventos, Revista AD JUDICIA, vídeos – ESA Virtual.

Endereço: Rua Washington Luiz, 1110/6º, 7º e 8º andares 
Centro – Porto Alegre-RS 90.010-460
Mail: esa@oabrs.org.br

3.3 Casa do Advogado

Inaugurada em dezembro de 2000, tem o intuito de instru-
mentalizar o Advogado, propiciando prestação de serviços alia-
da a uma localização estratégica. É referência principalmente para 
os Advogados que ainda não conseguiram instalar seu escritório, 
Advogados do interior do estado e de outras Seccionais, que no exer-
cício da advocacia encontram naquele espaço sua base de operações.

Cinco salas individuais de atendimento, cedidas por uma 
hora diária, mediante agendamento prévio através do fone: (51) 
3232.5755, localizando-se na Avenida Ipiranga 301 – Praia de Belas, 
Porto Alegre. É a sua base de operações perto dos Tribunais.

3.4 OAB Serviços3

Inaugurada em 2002, a OAB Serviços é o posto avançado de 
atendimento às necessidades dos Advogados. Localizado ao lado do 

2 Escola Superior de Advocacia. Disponível em: <http://www.oabrs.org.br/esa_site/historico.php>. Acesso 

em: 11 ago. 2013.

3 Ordem dos Advogados do Brasil: seccional do Rio Grande do Sul. OAB Serviços. Disponível em: <http://

www.oabrs.org.br/oab_servicos.php>. Acesso em: 11 ago. 2013.
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Foro Central de Porto Alegre, o prédio de quatro andares, dispõe 
de:

Térreo: recepção; sala de espera com TV, jornais, revistas, 
etc.;terminal de consulta dos processos da Justiça Federal;Administração; 
guichês de atendimento de protocolo em geral;

2ºandar: Serviço de Atendimento ao Advogado do Interior 
(SAAI) destinado a prestar serviços de cópias de processos, distri-
buição de peças, atendimento de cartas precatórias e demais roti-
nas que possam auxiliar os advogados do interior; Ouvidoria Geral 
(infra x.4); sala de espera, Secretaria da Comissão de Fiscalização 
do Exercício Profissional (CFEP);

3ºandar: secretaria das Comissões Especiais, sala de reuniões, 
estações  de trabalho;

4ºandar: auditório com capacidade para 60 pessoas.
Endereço:Rua Vicente de Paula Dutra 236 – Praia de Belas
(ao lado do Foro Central de Porto Alegre)
Porto Alegre/RS – CEP 90110-200
Tefefone: (51) 3284-6400
Mail: oabservicos@oabrs.org.br
Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h30min às 
18h30min

3.5 Ouvidoria-Geral4

Criada em 2003, a Ouvidoria-Geral localiza-se junto à OAB/
Serviços. Tem como propósito atender advogados e a sociedade, orien-
tando-os, recebendo demandas e encaminhando proposições que ver-
sem sobre relações entre a entidade, sociedade e seus filiados entre si.

3.6 Galpão Leopoldo Rassier5

Inaugurado em 2005, o Galpão Crioulo Leopoldo Rassier veio 
a atender um antigo sonho dos advogados gaúchos, que era a cria-
ção de um espaço permanente, onde se pudesse cultivar as tradi-
ções rio-grandenses.

4 Ordem dos Advogados do Brasil: seccional do Rio Grande do Sul. Ouvidoria-Geral. Disponível em: 

<http://www.oabrs.org.br/ouvidoria.php>. Acesso em: 11 ago. 2013.

5 Ordem dos Advogados do Brasil: seccional do Rio Grande do Sul. Galpão Leopoldo Rassier. Disponível 

em: <http://www.oabrs.org.br/galpao/>. Acesso em: 11 ago. 2013.
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Tem capacidade para eventos para aproximadamente 120 pes-
soas, com infraestrutura para shows de pequeno porte ou grandes 
churrascadas.

Telefone: (51) 3287-1800
Mail : vicepresidencia@oabrs.org.br

3.7 Salas da OAB

A Seccional do Rio Grande do Sul conta hoje com mais de 120 
salas abertas para auxiliar aos Advogados que tenham urgência em 
realizar andamentos processuais, são elas:

 y Foro Central de Porto Alegre;
 y Foro da Justiça do Trabalho de Porto Alegre;
 y Foro da Justiça Federal;
 y Foro Regional da Restinga;
 y Foro Regional do 4º Distrito (Farrapos);
 y Foro Regional do Alto Petrópolis;
 y Foro Regional Tristeza;
 y Palácio da Polícia;
 y PenitenciáriaFeminina Madre Pelletier;
 y Presídio Central de Porto Alegre;
 y Tribunal de Contas do Estado;
 y Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul;
 y Tribunal de JustiçaMilitar;
 y Tribunal Regional Federal da 4ª Região; e,
 y Mais salas nas 106 subseções.

3.8 Departamento Cultural e Artístico6

Fundado 2007, o Departamento Cultural-Artístico foi cria-
do para preencher a lacuna existente no âmbito cultural de nos-
sa entidade e integrar a comunidade dos profissionais do Direito 
que possuam algum dote artístico, ou que queiram desenvolvê-lo, 
nas mais variadas formas de arte como: aquarela, canto, escultura, 
gravura,literatura, música, palestra, pintura, poesia, teatro, vídeo, 
oficinas de aprendizagem e exposição.

6 Ordem dos Advogados do Brasil: seccional do Rio Grande do Sul. Subseções. Disponível em: <http://

www.oabrs.org.br/subsecoes.php>. Acesso em: 11 ago. 2013.
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Sede: Casa do Advogado
Endereço: Av. Ipiranga301 – CEP 90160-092
Telefone: (51) 32325755.
Mail: culturaearte@oabrs.org.br
Horário: 9h às 12h e das 13h às 18h.
Comissões Permanentes
www.oabrs.org.br/comissoes.php
Comissões Especiais
www.oabrs.org.br/comissoes.php?id=2

3.9 OAB PREV7

A OAB-Prev é uma entidade fechada de Previdência 
Complementar (EFPC), instituída pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul. É uma instituição sem fins 
lucrativos, criada para administrar planos de benefícios de nature-
za previdenciária.

Tem como objetivo gerir uma poupança de natureza previden-
ciária, constituída e acumulada pelos participantes para dar supor-
te aos riscos de sobrevivência, invalidez e morte. Visando, na fase 
de concessão do benefício, através de uma renda mensal por prazo 
certo ou indeterminado, garantir a manutenção do padrão de vida 
do participante e de seus beneficiários.

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 26 – Sala 202 – Cidade Baixa
Porto Alegre/RS – CEP 90050-340
Telefone: (51) 3224 6375
Atendimento: segunda a sexta-feira das 09:00h às 18:00h.

3.10 Cooperativa de Crédito dos Advogados Gaúchos

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Advogados 
do Estado do Rio Grande do Sul-Sicredi COOABCred/RS, foi cons-
tituída na assembléia geral de 13 de março de 2013.

A COOABCred-RS é a instituição financeira da categoria e é 
filiada ao Sicredi, um sistema de crédito cooperativo sólido, com 
mais de R$ 20 bilhões de ativos, presente em 10 estados brasileiros 
e com 598 unidades de atendimento no Rio Grande do Sul, cobrin-

7 http://www.oabprev-rs.org.br/>. Acesso em: 11 ago. 2013.
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do também todas as sedes das subseções da OAB/RS no estado e 
seus municípios de abrangência.

Em breve será disponibilizado financiamento para equipa-
mentos de informática, reforma e construção de escritórios, pro-
dutos e serviços customizados e muito mais.

Para tornar-se cooperado basta fazer um depósito de R$ 
500,00, que poderá ser feito em até 10 parcelas. 

Telefone: (51) 3084 0320 ou (51) 9160 2595.

3.11 Jornal da Ordem

Esteja em dia com as principais notícias do mundo jurídico 
visitando o site www.jornaldaordem.com.br/home.php
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4. DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DOS 

ADVOGADOS

Para exercer plenamente a advocacia, se faz necessário que o ad-
vogado possua alguns direitos especiais. Veremos quais são eles 

e quais as formas corretas de fazer valer esses direitos e garantias 
que são assegurados a classe.

Estabelece o artigo 133 do Constituição Federal de 1988, que 
“o advogado é indispensável à administração da Justiça”, sendo de-
fensor do Estado Democrático de Direito, da cidadania, da mora-
lidade pública, da Justiça e da paz social, cabendo a esse tratar a 
todos com cordialidade, respeito, discrição e independência, de-
vendo exigir igual tratamento sempre zelando pelas prerrogativas 
a que tem direito.

Em nosso país, o exercício da advocacia é privativo dos que se 
inscrevem nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Desta 
forma, embora a Constituição Federal assegure o livre exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, condiciona tal direito à ob-
servância das condições indispensáveis estabelecidas pela legislação 
infraconstitucional.Assim, são nulos os atos praticados por pessoa 
não inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, sem prejuízo das 
sanções civis, penais e administrativas cabíveis.

Por tal razão, é de extrema importância que o advogado, ao 
ingressar nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, 
conheça os direitos e deveres inerentes ao seu exercício 
profissional, dispostos na Lei n. 8.906 de 04 de julho de 1994 
e os faça valer, pois com advogado valorizado a sociedade é 
respeitada.

4.1 Da Ausência de Hierarquia e Subordinação

No exercício da advocacia, não há hierarquia entre advogados, 
magistrados e membros Ministério Público, devendo, como referido 
acima, todos se tratarem com consideração e respeito recíprocos.

Ao advogado é dado o direito de exercer livremente seu ofício, 
em todo território nacional, respeitadas as determinações legais. 

4. ADVOGADOS
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No exercício da advocacia é indispensável à utilização do docu-
mento profissional servindo este como prova de identificação civil 
para todos os fins legais.

4.2 Da Independência Profissional e sua Inviolabilidade

No exercício da profissão o advogado é inviolável, situação que 
se aplica tanto ao profissional público quanto particular, de modo 
que o advogado está no cumprimento do dever de prestar assistên-
cia àquele que o constituiu, dispensando-lhe orientação jurídica 
perante qualquer órgão do Estado.

Assim sendo, independentemente da instância em que se encon-
tre exercendo seu trabalho, incumbe ao advogado neutralizar os abu-
sos, fazer cessar o arbítrio, exigir respeito ao ordenamento jurídico e 
velar pela integridade das garantias legais e constitucionais outorgadas 
a quem lhe confiou à proteção de sua liberdade e de seus direitos.

A exemplo disso, o Conselho Nacional de Justiça recomendou 
que os magistrados se eximam de ameaçar ou determinar a prisão 
de advogados públicos federais e estaduais para forçar que sejam 
cumpridas decisões judiciais dirigidas aos gestores públicos, uma 
vez que a inviolabilidade do advogado no exercício da função é 
norma insculpida na Constituição Federal.

A inviolabilidade do advogado estende-se ao seu escritório ou 
local de trabalho, abrangendo sua correspondência escrita ou 
eletrônica, telefônica e telemática, seus dados e informações 
de clientes, bem como aos demais instrumentos de trabalho 
utilizados, desde que digam respeito ao exercício profissional .

Desta forma, somente nos casos em que estiverem presentes 
indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do 
advogado é que a autoridade competente poderá decretar a quebra 
dessa inviolabilidade, com decisão motivada, expedindo mandado 
de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumpri-
do na presença de um representante da Ordem dos Advogados do 
Brasil, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos docu-
mentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advo-
gado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho 
que contenham informações sobre clientes.
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Salvo nesse caso, qualquer violação de sigilo ou interceptação de 
comunicação do advogado será ilegal, configurando abuso de poder.

O advogado só pode ser preso em flagrante quando em exercí-
cio da profissão em caso de prática de crime inafiançável devendo 
haver a presença de um representante da Ordem dos Advogados 
do Brasil para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e 
deve ocorrer a comunicação expressa à seccional onde o profissio-
nal se encontra inscrito.

O advogado preso só poderá ser recolhido antes de sentença 
com trânsito em julgado em sala de Estado Maior, com instalações 
e acomodações condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar.

O advogado tem imunidade profissional, não constituindo in-
júria, difamação ou desacato eventual altercação com as partes e 
magistrados quando na defesa de seu cliente. Nestes casos, enten-
de-se que prevalece a intenção de defender que, conseqüentemente, 
exclui a vontade de ofender. Todavia, existem sanções disciplinares 
perante a Ordem dos Advogados do Brasil, pelos excessos que ve-
nha a cometer.

4.3 Do Sigilo Profissional

Ao advogado compete o sigilo das informações recebidas de 
clientes, impondo-se o seu respeito, exceto em hipóteses de grave 
ameaça à vida, à honra, ou quando o advogado se veja afrontado 
pelo próprio cliente e, em defesa própria, tenha que revelar segre-
do, porém sempre restrito ao interesse da causa.

Mesmo que liberado ou solicitado pelo cliente, o advogado 
pode recusar-se a depor como testemunha em processo no qual 
tenha funcionado ou deva funcionar como advogado, ou sobre fato 
relacionado com pessoa de quem seja ou foi procurador, especial-
mente se versar sobre fato relacionado ao sigilo profissional.

4.4 Do Direito de Comunicação com o Cliente e do Exame de 
Autos e Carga Processual 

Em observância ao princípio da ampla defesa, é assegurado ao 
advogado comunicar-se pessoal e reservadamente com seu clien-
te, independentemente de procuração, ainda que esse esteja preso, 
detido ou recolhido em estabelecimento civil ou militar, e ainda 
mesmo que esteja considerado incomunicável.
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É direito do Advogado examinar em qualquer órgão dos po-
deres Judiciário e Legislativo, da Administração Pública em geral, 
ainda que sem procuração, os autos dos processos, estejam eles em 
andamento ou já tenham sido encerrados, podendo extrair cópias 
das peças que julgar importantes e fazer anotações, ou retirá-los 
em carga pelo prazo legal, afora os processos sob regime de segredo 
de justiça ou outras circunstâncias estabelecidas na Lei n. 8.906/94.

Deste modo, é ilegal qualquer “ato normativo”, “resolução” ou 
“portaria”, seja ela administrativa ou judicial, que vise a restrição 
de vista e retirada de autos em carga pelo advogado. Ao magistrado 
não compete legislar, mas tão somente interpretar e aplicar a lei.

É direito do advogado analisar em qualquer repartição 
policial , os autos de inquérito e os de flagrante, estejam eles 
em andamento ou já tenham sido encerrados, ainda que eles 
estejam conclusos à autoridade policial, podendo extrair cópias 
das peças que julgar importantes e fazer anotações.

Ainda no que se refere ao inquérito policial, mesmo à sombra 
de sigilo, pode o advogado examiná-lo, ainda que sem procura-
ção, porque, embora a Constituição Federal estabeleça que todos 
os atos processuais serão públicos, salvo aqueles a que se decrete 
segredo de justiça, é importante lembrar que esta ressalva diz res-
peito exclusivamente aos autos processuais e, por isso, não alcança 
o inquérito policial, mero procedimento administrativo que não 
integra o processo, ficando, conseqüentemente, fora do alcance da 
previsão referente ao segredo de Justiça.

Nesse sentido, em respeito ao direito de defesa e do devido 
processo legal, o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula 
vinculante n. 14, originária de proposta do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, que ratifica o direito do advoga-
do, no interesse de seu cliente, a ter acesso amplo aos elementos de 
prova que já integrem os autos do inquérito policial, em qualquer 
repartição da policia judiciária.

Deste modo, com a aprovação dessa Súmula vinculante, qual-
quer violação a prerrogativa de vista dos autos de inquérito e os 
de flagrante, não só permite medidas civis e penais, como também 
Reclamação ao Supremo Tribunal Federal.
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4.5 Do Livre Ingresso em Recintos Judiciais, Repartições e 
Assembleias e do Direito ao uso da Palavra

Ao advogado é permitido ingressar livremente em qualquer 
edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro 
serviço público, incluindo salas de audiências, secretarias, cartó-
rios, entre outros locais, podendo permanecer em pé ou sentado, 
conforme preceitua o inciso VI, do artigo 7º da Lei n. 8.906/94. 
Ademais, o advogado possui liberdade para se retirar destes locais, 
independentemente de licença, inclusive em casos em que houver 
atraso do magistrado ou outra autoridade, nos termos dos incisos 
VII e XX, do mesmo diploma legal.

É direito do advogado dirigir-se diretamente aos magistrados 
em salas e seus gabinetes de trabalho, independentemente de horá-
rio previamente marcado.

O advogado pode falar em pé ou sentado, em juízo, tribunal 
ou órgão de deliberação coletiva da Administração Pública ou do 
Poder Legislativo.

Ao advogado é permitido o uso da expressão, “pela ordem”, 
em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para 
esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, docu-
mentos ou afirmações  que  venham  a  influenciar  a  decisão  a  
ser  tomada  pelo magistrado, bem como para replicar acusação ou 
censura que lhe forem feitas. 

Outrossim, lhe é permitido reclamar, verbalmente ou por es-
crito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a ino-
bservância de preceito de lei, regulamento ou regimento.
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5. DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

5.1 Procuração

Procuração é o documento ou título mediante o qual uma pes-
soa, o mandante, outorga a outra, mandatário, por escrito ou em 
alguns casos verbalmente, poderes para praticar atos ou adminis-
trar interesses e/ou negócios. As regras gerais do mandato estão 
dispostas nos artigos 653º à 691º, do Código Civil.

São diversas espécies de procuração, importando para o pre-
sente trabalho a com cláusula ad judicia, que confere ao advogado 
poderes para representar outrem em Juízo. Para que a mandato 
possibilite tal representação deve nele constar, expressamente, nos 
poderes outorgados, a informação “para o fim específico de repre-
sentar em juízo” ou termo semelhante. A assinatura do mandante 
não precisa ser reconhecida em tabelionato, salvo exceções legais.

Há, ainda, poderes especiais, tais como reconhecer a procedên-
cia do pedido, transigir e desistir que devem integrar o instrumento, 
caso seja de interesse das partes, nos termos do artigo 38º, do Código 
de Processo Civil. Quando a atuação for de advogados com pessoa 
jurídica constituída, o nome da sociedade deve constar junto da qua-
lificação dos profissionais. (artigo 15º, §3º, da Lei nº 8.906/94).

Quanto à pessoa jurídica como outorgante, a procuração poderá 
ser por instrumento público ou será juntado nos autos, com a 
procuração, o contrato social da empresa em que conste que a 
pessoa que assinou o mandato tem poderes para tanto.

Ademais, da prática forense, extrai-se que para que o advogado 
levante valores depositados em juízo em nome do seu cliente, tal 
poder deve constar da procuração.

No Juizado Especial Cível o mandato poderá ser verbal, salvo 
quanto aos poderes especiais (artigo 9º, §3º, da Lei nº 9.099/1995).

Já na Justiça do Trabalho, o mandato pode ser tácito, sem pro-
curação nos autos, conferido no ato da audiência dentre as partes, 
desde que conste da ata da solenidade (súmula 164 do TST) o mes-

5.  RELACIONAMENTO COM O CLIENTE



33

mo se aplicando ao Direito Penal. Todavia, de salientar que, tanto 
na seara Trabalhista quanto Penal, o mandato tácito não alcança os 
poderes especiais.

Em casos de urgência é possível atuar como advogado em um 
processo sem a devida procuração desde que esta seja juntada aos 
autos nos 15 dias subsequentes (artigo 5º, §1º, da Lei nº 8.906/94).

O artigo 7º, da Lei nº 8.906/94 regula o acesso do advogado a 
processos/procedimentos e mesmo indivíduos recolhidos ao siste-
ma prisional sem o instrumento de mandato.

5.2 Substabelecimento, Renúncia e Revogação

Substabelecimento é o ato pelo qual o advogado nomeia um 
substituto para a atuação em determinado processo, ou seja, transfe-
re os poderes a si outorgados pelo seu cliente a um colega advogado.

Há dois tipos: com reservas, quando o mandatário transfere, 
autoriza outro advogado a atuar na causa, mas não se afasta do 
processo (vide artigo 667º, do Código Civil quanto a responsabili-
dade) e sem reservas quando a substituição significa o afastamento 
do mandatário.

Na hipótese de substabelecimento sem reservas persiste o di-
reito do profissional em perceber honorários na proporção do seu 
trabalho.

Revogação ocorre quando a parte mandante não deseja mais os 
serviços do advogado contratado, sendo que deverá constituir 
nos autos novo representante (artigo 44, do Código de Processo 
Civil).

Já a renúncia ocorre quando o mandante não deseja mais atuar 
no processo em nome do mandatário. Tal intenção deve ser comu-
nicada formalmente ao mandante, via de regra, por carta com aviso 
de recebimento.

Persiste a responsabilidade do advogado quanto ao processo 
pelo prazo de 10 dias após a notificação da renúncia ao cliente (artigo 
45, do Código de Processo Civil e artigo 5º, §3º, da Lei nº 8.906/94).

Tanto na renúncia quanto na revogação, há direito do advo-
gado perceber os honorários proporcionais ao trabalho prestado.

Em havendo extinção do contrato dentre as partes, tanto o ad-
vogado sucessor quanto o sucedido deverá proceder nos termos 
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do Código de Ética e Código de Processo Civil e poderão ser feitas 
consultas ao TED da OAB/RS.

5.3 Honorários Advocatícios

Define-se honorário como remuneração à pessoa que exerce 
profissão liberal por seus serviços. Consoante à doutrina e juris-
prudência contemporâneas, os honorários advocatícios são verbas 
de natureza alimentar.

A Lei nº 8.906/94 (Estatuto do Advogado) faz expressamente a 
distinção entre as espécies de honorários advocatícios nascidos de 
qualquer condenação judicial, diferenciando, de forma peremptó-
ria, no artigo 22, os honorários convencionados (contratuais) dos 
sucumbenciais.

5.3.1 Honorários Contratuais

O Estatuto da Advocacia regulamenta sobre honorários nos 
seus arts. 22 à 26, estabelecendo certas regras. O advogado deve 
contratar, por escrito, a prestação dos serviços profissionais, fi-
xando o valor dos honorários, reajuste e condições de pagamento, 
inclusive no caso de acordo, observando os valores mínimos cons-
tantes na Tabela, conforme dispõe o artigo 41 do Código de Ética e 
Disciplina da OAB.

Salvo estipulação diversa, um terço dos honorários é devido no 
início do trabalho, outro terço até a decisão de primeiro grau e o res-
tante no final, valores estes que serão atualizados monetariamente.

O desempenho da advocacia é meio e não resultado, o que 
deve sempre ser esclarecido aos clientes quando da contratação. Os 
honorários serão devidos independentemente do êxito da ação ou 
do desfecho do assunto tratado.

Quando da renúncia ou revogação de poderes outorgados 
aos causídicos, deve-se atentar para o contido no art. 22, §4º do 
Estatuto do Advogado que embasa a possibilidade do pedido de 
“reserva dos honorários” por parte do advogado atuante na causa, 
mediante juntada do contrato de honorários nos autos do processo 
em que fora patrono com o pleito de dedução do quantum a ser 
recebido oportunamente.

Haverá fixação por arbitramento judicial quando não houver 
contrato ou acordo firmado entre cliente e advogado, sendo o esta-
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belecimento do valor, então, tarefa que caberá ao magistrado, sem-
pre com supedâneo na Tabela da OAB.

5.3.2 Honorários Sucumbenciais

Honorários sucumbenciais são aqueles previstos no art. 20 §§ 3º 
e 4º do CPC, os quais diversamente dos honorários contratuais, se-
rão fixados pelo juiz ao advogado da parte “vencedora”, arcados pela 
parte sucumbente à proporção de 10 a 20% sobre o valor da conde-
nação com observância a critérios de grau de zelo, lugar da prestação 
de serviços, natureza e importância da causa, dentre outros.

Dentre os principais projetos da OAB/RS afigura-se a “luta 
contra o aviltamento de honorários”. Na defesa de prerrogativas 
dos profissionais da advocacia, nossa entidade busca a conscienti-
zação de magistrados e demais operadores do Direito de que, do-
tados de caráter alimentar e fundamentais à subsistência do profis-
sional, os honorários devem ser estabelecidos de forma compatível 
ao desempenho do honroso trabalho que é o do advogado.

5.3.3 Trabalhistas

Na Justiça do trabalho o estabelecimento de honorários su-
cumbenciais é regido pelas Súmulas nº 219 e 329 do TST, cuja exe-
gese, ao permitir a condenação jamais em percentual superior a 
15%, determina a observância dos requisitos de credenciamento 
do empregado por Sindicato da categoria profissional e, ainda, o de 
litigar sob o pálio do Benefício da Justiça Gratuita.

Saliente-se que está em trâmite no Congresso Nacional o 
Projeto de Lei nº 5.452/2009, o qual visa a implementar a obriga-
toriedade de fixação de honorários sucumbenciais aos advogados 
trabalhistas, os quais, hoje, são somente passíveis de auferir hono-
rários contratuais pactuados junto a seus clientes.

5.3.4 Prestação de Serviço como Advogado Correspondente

A gama de serviços que podem ser prestados por advogados 
passa pelo acompanhamento do cumprimento de determinações 
judiciais, extração de cópias de peças e decisões, distribuição de 
ações ou protocolos, diligenciar perante servidores do poder judi-
ciário para que estes tenham uma melhor compreensão das  pecu-
liaridades  do  caso, realização de relatórios processuais, etc..
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Para a realização de tais serviços, é interessante que o advoga-
do correspondente seja remunerado   com  valores  consentâneos 
aos estipulados na Tabela de Honorários da OAB/RS a fim de não 
ter seu trabalho aviltado; podendo fracionar a hora técnica ou in-
telectual, para adequar a remuneração.

5.3.5 Tabela de Honorários da OAB/RS

Na Tabela de Honorários encontram-se vários tipos de pro-
cedimentos e valores mínimos ou percentuais do valor que devem 
balizar a contratação dos serviços de advocacia.

Esta tabela está dividida em 16 áreas do direito que prevê mais 
de 200 meios de atuação do advogado. Os parâmetros lá estabeleci-
dos variam de acordo com o objeto do procedimento adotado, sem 
prejuízo de um valor “fixo” a ser sempre cobrado pelo advogado a 
certo procedimento.

Com o advento das facilidades conferidas por procedimentos 
jurídicos extrajudiciais, não podem os advogados aviltar o nume-
rário ou o parâmetro de cobrança de seus honorários contratuais, 
devendo mantê-los equânimes em qualquer das modalidades.

5.3.6 Cobrança e Execução de Honorários

A ação de cobrança de honorários advocatícios observa o dispos-
to no procedimento sumário, conforme aduz o art. 275, “f” do CPC.

Existindo um contrato de honorários advocatícios, é possível 
fazer sua execução direta. Importante salientar que a nova redação 
do CC, em seu art. 221, dispensa a assinatura de 02 (duas) teste-
munhas.

Os honorários de sucumbência são considerados títulos exe-
cutivos quando contemplados em decisão judicial, conforme art. 
585 do CPC. O Estatuto da Advocacia e a OAB, dispõe, em seu 
art. 24, que a execução dos honorários poderá ocorrer no processo 
onde o Advogado atuou, se assim lhe convier.

É possível cobrar do vencido as despesas que o vencedor teve, 
como a contratação de advogado,através de prévio contrato de ho-
norários, nos termos do art. 20 do CPC.

Em processo em que o advogado estiver litigando contra o estado, 
a decisão condenatória deverá fracionar os créditos do advogado do seu 
cliente, como dispõe o Estatuto da Advocacia e a OAB em seu art. 23.
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Findo o prazo de 15 (quinze) dias para que o devedor faça o 
pagamento espontâneo, o valor devido será acrescido de 10% (dez 
por cento), conforme estabeleci do no art. 475-J, do CPC.

Em processo em que o advogado estiver litigando contra o es-
tado, a decisão condenatória deverá fracionar os créditos do advo-
gado do seu cliente, como dispõe o Estatuto da Advocacia e a OAB 
em seu art. 23.

Findo o prazo de 15 (quinze) dias para que o devedor faça o 
pagamento espontâneo, o valor devido será acrescido de 10% (dez 
por cento), conforme estabeleci do no art. 475-J, do CPC.

O art. 652-A, do CPC, diz que em havendo o despacho do iní-
cio da execução o juiz deverá de plano arbitrar os honorários de 
sucumbência a serem pagos pelo executado.

Caso o devedor apresente Embargos, o juiz deverá fixar os no-
vos honorários de sucumbência (Art. 475-A, do CPC).

5.4 Prestação de Contas

O dever objetivo de prestar contas de mandato está previsto 
no artigo 668 do Código Civil. Antes disso, está no Código de Ética 
Profissional do Advogado nos incisos I, II e III do artigo 2º. Local 
onde estão balizadas as condutas deontológicas do advogado.

A parte que se sentir lesada em relação a tal prestação pode 
utilizar instrumento com rito próprio para este fim, o qual está 
previsto nos artigos 941 e seguintes do Código de Processo Civil .

Intentando reduzir os riscos que podem fazer o profissional 
desaguar no oceano de responsabilidades já mapeadas neste ma-
nual , a prestação de contas surge como amuleto para repelir mal-
-entendidos e atrair segurança para o Advogado na relação com 
seu cliente.

A chave da prestação está, além do dever de informação sobre 
valores pecuniários em qualquer fase do processo, nas contas dos 
eventos de interesse do mandante. Sugere-se que sejam solicitadas 
informações devidas pelo Cliente antes mesmo que este as ofereça. 
Essa presteza transmite confiança em seu Advogado.
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6. DA RESPONSABILIDADE CIVIL E  

CRIMINAL DO ADVOGADO

As circunstâncias do mundo contemporâneo modificaram as 
relações humanas de um modo geral, nos conferiram a capa-

cidade de produzir mais em menor tempo, por revés, tal capacida-
de traz consigo seus contratempos; ou seja, a capacidade de maior 
produtividade individual tem como consequência o aumento, na 
mesma proporção, da responsabilidade do que assumimos.

Assim, não obstante às já naturais exigências cotidianas, devemos 
redobrar a atenção com os processos e os clientes, tanto quando das 
nossas condutas comissivas, quanto às omissivas, vez que estas podem 
acabar lesando o interesse moral ou material de nosso patrocinado.

Cumpre ainda ao advogado observar sempre as obrigações e 
deveres funcionais consignados no Código de Ética e Disciplina da 
OAB (vide tópico específico)

6.1 Da Responsabilidade Contratual do Advogado

A responsabilidade civil do advogado, geralmente, é contratu-
al, decorrendo basicamente de instrumento de mandato (vide tópi-
co específico). Em menor número, a relação advogado-cliente pode 
ser extranegocial ou empregatícia.

6.2 Da Obrigação de Meio e de Fim na Atividade advocatícia

Obrigação de Meio é aquela em que o profissional não se obri-
ga a um objetivo específico e determinado.

O que o contrato impõe ao advogado, na obrigação de meio, é 
a realização da sua atividade pautada em atenção, cuidado, diligên-
cia, lisura, dedicação e toda a técnica disponível, com um objetivo 
fim, mas sem o compromisso de atingi-lo.

Cabendo é claro, ao advogado, empreender todos os esforços 
possíveis, bem como o uso diligente de todo seu conhecimento téc-
nico para realizar o objeto do contrato.

Já a obrigação de resultado ou de fim é aquela na qual a par-
te se compromete a um determinado resultado específico, em que 
sem o alcance do mesmo, não haverá o cumprimento do contrato.

6. DA RESPONSABILIDADE CIVIL E  

CRIMINAL DO ADVOGADO
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A responsabilidade do advogado é compreendida pela sua in-
dependência e por tal por razão, a advocacia é atividade de meio e 
não de resultado.

6.3 Da Responsabilidade Subjetiva/Objetiva

A responsabilidade subjetiva toma como base a noção de culpa, 
devendo o sujeito passivo – cliente – demonstrar o nexo de causalida-
de existente entre o dano e a ação ou omissão do agente – advogado.

Já a teoria da responsabilidade civil objetiva, fundamentada no 
risco que determinada atividade poderia gerar a terceiros, ficando 
obrigado a repará-lo.

Sendo, nesta teoria, irrelevante que a ação do agente denote 
imprudência, imperícia ou negligência.

Ao advogado, via de regra, se aplica a teoria subjetiva, o que 
implica na demonstração de negligência, imprudência ou imperí-
cia, que se observa, por exemplo, quando o procurador perde pra-
zos, comete erros grosseiros, deixa de formular pedidos necessá-
rios, não orienta corretamente o cliente, etc.

Ao advogado aplicar-se-á a teoria objetiva quando prometer o 
resultado do trabalho, cabendo ao cliente demonstrar a existência 
do contrato e a não obtenção do objetivo prometido, independente 
das suas razões, com exceção do caso fortuito ou força maior.

6.4 Responsabilidade por Ação: Comissão e Omissão ou 
Ausência de conduta do agente
A responsabilidade do advogado pode decorrer de ato próprio, 

de ato de terceiro que esteja sob a sua responsabilidade ou por sua 
omissão. 

As ações consistem no fazer (ato comissivo) ou deixar de fazer 
(ato omissivo) alguma coisa.

Já a ausência de conduta não se adentra na definição de “ato”, 
pois não há a intervenção da vontade, sendo impossível conduta 
diversa. Assim, em regra, quando da ausência de conduta, não há 
culpa do advogado.

6.5 Responsabilidade Criminal do Advogado

O Advogado, no exercício de sua função, está sujeito tanto à 
responsabilização cível e administrativa, como também à penal, 
nos termos do Código Penal e da legislação extravagante.
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Importante destacar a previsão de que o advogado, quando 
no exercício da advocacia, somente pode ser preso em flagrante na 
presença de representante da OAB, sob pena de nulidade, e nos 
demais casos ter sua prisão comunicada expressamente à seccional 
da OAB (artigo 7º, inciso IV, do Estatuto da Advocacia), como já 
referido em capítulo anterior.
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7. DA ATUAÇÃO DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA

É dever do advogado se portar de modo com que seja merecedor 
do respeito e da confiança da sociedade, devendo dispensar a 

todos o mesmo zelo e respeito a que tem direito. É no ato solene da 
audiência que o princípio de urbanidade se encontra mais latente. 
Deve o advogado agir cordialmente para com todos, inclusive em 
face da parte adversa e de seu advogado.

Elementar diferenciar o advogado do seu cliente, devendo 
aquele ser tratado como o colega de profissão que é e apenas se 
encontra defendendo interesses opostos, e não como adversário 
direto. 

É direito do advogado, aguardados 30 minutos sem que se ins-
tale a audiência por ausência da autoridade que a deva presidir, 
retirar-se do recinto, informando o motivo de sua ausência me-
diante petição protocolizada, obstando, assim, qualquer prejuízo 
aos direitos de seu cliente.8 

As perguntas destinadas à inquirição das testemunhas e das 
partes serão, em regra, dirigidas ao juiz para que este, após o defe-
rimento, as faça oficialmente ao depoente. 

As perguntas indeferidas serão consignadas em ata, se assim 
o advogado requerer (arts. 413/416 do CPC). Exceção ocorre 
nos feitos criminais, onde as perguntas formuladas serão 
direcionadas diretamente às testemunhas, bem como ao réu, 
restringindo-se o magistrado a refutar perguntas que induzam 
as respostas ou que não tenham relação com os fatos que se 
pretende esclarecer naquele ato (art. 212 do CPP). O desrespeito 
a tal regra importa nulidade, devendo ser declarados nulos todos 
os atos subsequentes, com a repetição, inclusive, da audiência.

8 No que se refere ao exercício da prerrogativa de retirada, embora o Estatuto da OAB preveja apenas 

a necessidade de protocolar simples comunicação em juízo, recomenda-se que, além do protocolo da 

comunicação, exija-se ao ofício judicial que expeça certidão da ausência do juiz. Em eventual caso de 

recusa, pode, ainda, o advogado solicitar a outras pessoas presentes que constatem a ausência da autoridade, 

servindo de testemunho do fato.

7. DA ATUAÇÃO DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA
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Todos os fatos ocorridos na audiência devem ser consignados 
em ata, com a reprodução fiel do ocorrido. O advogado não deve 
assinar ata de audiência de que não tenha participado ou que cons-
te a presença de representante do Ministério Público quando este 
não tenha estado presente, sob pena de incorrer nas penas do crime 
de falsidade ideológica e demais sanções disciplinares.

Nos casos em que a audiência é registrada por meio do sistema 
de gravação, o advogado, após a degravação, poderá ter vista ou 
retirar em carga o processo, a fim de impugnar possíveis infidedig-
nidades da ata.

Em alguns casos, a intimação de decisões se dá na própria au-
diência, momento em que o advogado deve manifestar interesse 
recursal, sob pena de preclusão. Exemplo claro é o Agravo Retido, 
que deve ser interposto oral e imediatamente, nos termos do art. 
523, §3º do CPC, devendo constar do respectivo termo (art. 457), 
nele expostas sucintamente as razões do agravante.

Frisa-se, assim, o cuidado que o advogado deve ter quanto às 
informações registradas na ata e ao recurso das decisões que muitas 
vezes são exaradas nesta, atentando para a especificidade de cada 
procedimento, oportunizando a reversão correta e eficaz da medi-
da que se pretende atacar .

O advogado é porta-voz de seu cliente, devendo estar aberto ao 
diálogo e buscar uma postura conciliatória sempre que possível. O 
advogado pode opor-se a que magistrado, promotor ou advogado 
da parte adversa interpele seu cliente diretamente, salvo nos casos 
em que deva prestar depoimento pessoal. 

Dada a especialidade da situação, importa mencionar que ape-
nas nos casos de transação penal (Lei n. 9.099/95) a manifestação 
do cliente supera a de seu advogado, quando discordantes.

A audiência é um dos momentos mais importantes do proce-
dimento, uma vez que proporciona às partes e a seus respectivos 
advogados a possibilidade de esclarecer os fatos, bem como suas 
posições de modo técnico e convincente ao juiz, colaborando para 
o julgamento da causa.
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8. PROCESSO ELETRÔNICO

Nas últimas décadas, a tecnologia colocou-se cada vez mais a 
disposição do Direito e de seus operadores. Embora impos-

sível o Direito acompanhar a sociedade, muito pior do que isso é 
tangenciar o avanço das novas tecnologias.

Porém, alguns avanços tecnológicos já se fazem presentes na 
rotina de muitos advogados, a fim de se efetivar cada vez mais a 
otimização continua da prestação jurisdicional.

Competência tecnológia não é mais opcional. Disposições 
processuais agora estabelecem como regra a eletronização do pro-
cesso e a certificação digital passa a ser cada vez mais necessária. 
O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, desde junho de 2013 
determina, conforme a , que petições iniciais e incidentais sejam 
recebidas e processadas exclusivamente de forma digital.

Nesta nova era, temos que conhecer e aprofundar os conheci-
mentos, tanto a respeito da tecnologia quanto da legislação pertinente 
como a lei 11.419/2006, que regulamenta a informatização processual.

Deste modo, não é mais suficiente o conhecimento básico de 

informática, pois a exigência agora é outra. Assim, para que possamos 

estar apto a utilizar do peticionamento eletrônico, precisamos 

entender, de forma meramente exemplificativa, de certificação 

digital, transformação, quebra e junção de arquivos (.doc, .pdf, 

.html, .txt) de diversos softwares, tanto para peticionamento como 

para a própria gestão do escritório, sem contar com as já usuais 

ferramentas de internet e editores de texto e planilhas.

Não pairam dúvida de que a implantação do processo eletrô-
nico visa um significativo avanço da celeridade processual. Dentre 
os benefícios mais significativos, podemos destacar os seguintes: 
extensão do prazo de protocolo, mesmo após o fechamento do ex-
pediente forense, economia com viagens para outras comarcas, re-
dução de pastas físicas nos escritórios, dentre tantos outros.

8. PROCESSO ELETRÔNICO
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É inconteste o fato de que a digitalização processual é uma rea-
lidade aos advogados. Esta modificação na rotina dos operadores do 
direito acompanha a Era da inclusão digital e da evolução da tecno-
logia, salientando-se que este é um processo em constante mudança, 
cabendo ao profissional do direito atualizar-se.
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9. PUBLICIDADE NA ADVOCACIA E SEUS LIMITES

A base legal que regula e limita a publicidade na atividade do 
profissional da advocacia está positivada nos arts. 34 a 43 

do Estatuto da Advocacia e da OAB; nos arts. 28 a 34 do Código 
de Ética e Disciplina; e no Provimento nº 94/2000 do Conselho 
Federal da OAB.

O Código de Ética e Disciplina da OAB/RS, em seu art. 28, 
prevê as diretrizes gerais:

“O advogado pode anunciar os seus serviços profissionais, 
individual ou coletivamente, com discrição e moderação, para 
finalidade exclusivamente informativa, vedada a divulgação em 
conjunto com outra atividade.”

Nos arts. 29 a 34 são previstas hipóteses específicas. Em relação 
à forma da publicidade, considera-se meios lícitos – desde que não 
ofenda a discrição e a moderação: o uso da Internet, revistas, folhe-
tos, jornais e cartões de visita.

Referente à apresentação do escritório, placa indicativa do lo-
cal onde se encontra instalado, listas telefônicas e meios análogos, 
comunicação de mudança de endereço ou alteração de dados atra-
vés dos meios de comunicação escrita ou mala direta, a qual só 
pode ser enviada a colegas, a clientes ou a quem as solicite.

Quanto ao conteúdo da publicidade, é obrigatória a indicação 
do nome completo e do número da OAB do advogado ou socieda-
de de advogados, podendo, ainda, constar de forma facultativa o 
nome dos advogados que integram a sociedade e a área de especia-
lização do advogado ou da sociedade de advogados.

São considerados meios ilícitos de publicidade o uso de tele-
visão, rádio, outdoor, painéis de propaganda, anúncios luminosos 
e quaisquer outros meios de publicidade em via pública ou uso de 
símbolos que comprometam a discrição e a sobriedade da advocacia. 

É proibido o uso dos símbolos oficiais privativos da OAB, 
assim como cartas circulares e panfletos distribuídos ao público, 
mala direta enviada a uma coletividade sem autorização prévia e 

9. PUBLICIDADE NA ADVOCACIA  

E SEUS LIMITES
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a utilização de meios promocionais típicos de atividade mercantil, 
como oferta de serviços mediante intermediários ou indicação de 
valores e promoções.

O Provimento nº 94/2000, por sua vez, em seu art. 1º comple-
menta a disposição geral constante do Código de Ética e Disciplina, 
esclarecendo a finalidade e os limites éticos da propaganda na ad-
vocacia:

“(...) permitida a 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 verdadeiros a respeito dos serviços 
de advocacia que se propõe a prestar, observadas as normas do 
Código de Ética e Disciplina e as deste Pr ovimento”.

As modalidades de publicidade permitidas ou vedadas cons-
tantes do Código de Ética e Disciplina, rol numerus apertus, tam-
bém são repetidas na referida resolução.

As limitações éticas acima expostas são meramente exempli-
ficativas, devendo as demais ser consultadas na legislação afeitas a 
matéria. Aconselha-se submeter a publicidade, antes de ser veicula-
da, a consulta ao Tribunal de Ética e Disciplina.

Considerando-se que a advocacia é uma atividade indissociá-
vel do trato com outras pessoas, a propaganda mais valiosa a um 
advogado é sua reputação. O reconhecimento por seus pares e pela 
sociedade é mais tradicional de propaganda na advcacia, e decorre 
naturalmente de trabalho dedicado e competente.
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10. SOCIEDADES DE ADVOGADOS E TRIBUTAÇÃO 

NA ADVOCACIA

Antes de se constituir formalmente uma sociedade de advoga-
dos, é importante que as sócios estejam cientes do custo dos 

impostos incidentes sobre este tipo de sociedade a fim de se verifi-
car qual a forma menos onerosa para o advogado.

Além disso, é imprescindível esclarecer a diferença de carga 
tributária incidente sobre os honorários e outras receitas recebidos 
pela pessoa física do advogado ou pela sociedade de advogados. 

Para que se possa optar pela forma de tributação menos one-
rosa, passa-se a explicar a carga tributária de cada uma destas for-
mas de tributação:

10.1 Advogado Pessoa Física

A carga tributária é composta dos seguintes tributos: Imposto 
sobre a Renda Pessoa Física, Imposto sobre Serviço de Qualquer 
Natureza e recolhimento para a Previdência Social.

Imposto sobre a Renda Pessoa Física

As receitas recebidas pelo advogado pessoa física devem ser de-
claradas para o Fisco anualmente até o último dia útil do mês de 
abril do ano subseqüente através da Declaração de Ajuste Anual de 
Imposto de Renda.

Nesta serão informados todos os valores recebidos, mas ao 
contribuinte é assegurado abater do valor percebido as despesas 
com “livro-caixa” (despesas dedutíveis indispensáveis para a ma-
nutenção do escritório, desde que devidamente lançadas em um 
livro transcrito manualmente ou de forma eletrônica)9.

Além disso, por se tratar de um imposto progressivo, após se 
apurar a receita auferida, abatendo-se as despesas dedutíveis devi-
damente lançadas no livro-caixa, o advogado sabe o valor da alí-
quota aplicável ao seu caso, de acordo com a sua faixa de rendi-
mentos determinada na seguinte tabela:

9 Para orientações sobre o que pode ser deduzido em livro caixa, consulte www.receita.fazenda.gov.br no 

link perguntas e respostas.

10. NA ADVOCACIA
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Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Física a partir do exercício de 2015, ano-calendário de 
2014. 

Base de cálculo anual 
em R$

Alíquota %
Parcela a deduzir do 

imposto em R$

Até 21.453,24 - -

De 21.453,25 até 
32.151,48 

7,5 1.608,99

De 32.151,49 até 
42.869,16 

15,0 4.020,35

De 42.869,17 até 
53.565,72 

22,5 7.235,54

Acima de 53.565,72 27,5 9.913,83

Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Física para o exercício de 2014, ano-calendário de 2013. 

Base de cálculo anual 
em R$

Alíquota %
Parcela a deduzir do 

imposto em R$

Até 20.529,36  - -

De 20.529,37 até 
30.766,92

7,5 1.539,70

De 30.766,93 até 
41.023,08

15,0 3.847,22

De 41.023,09 até 
51.259,08  

22,5 6.923,95

Acima de 51.259,08  27,5 9.486,91

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/tabprogressiva2012a2015.htm

Ou seja, de acordo com a faixa de ganho, a alíquota aplicável 
varia entre zero e 27,5% (vinte e sete e meio por cento).

Lembretes:

 y Este é um imposto progressivo, logo os valores percebidos 
dentro das faixas menores devem ser tributados conforme 
tal, por esta razão constam na tabela os montantes chama-
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dos de “parcela a deduzir”, o que respeita a progressividade 
das alíquotas.

 y Considerando-se as diversas possibilidades de dedução, 
indicamos entrar na seção de perguntas e respostas do site 
da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) para es-
clarecimento de dúvidas. Na seção “perguntas e respostas” 
sobre imposto de renda pessoa física as possibilidades de 
dedução estão amplamente explicitadas.

 y É muito importante ressaltar que a apuração do valor de IRPF 
(carnê leão) a pagar é feita mensalmente e que em havendo va-
lores a pagar estes devem ser recolhidos mensalmente até o últi-
mo dia útil do mês subsequente através da DARF código 0190.

 y Na Declaração de Ajuste Anual entregue de março a abril 
do ano subseqüente serão apurados eventuais valores pa-
gos a maior ou menor, para o ajuste e pagamento da dife-
rença ou eventual restituição.

 y A apuração do carnê-leão mensal deve utilizar a 
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Física, disponível em : 
h t t p : / / w w w. r e c e i t a . f a z e n d a . g o v. b r / A l i q u o t a s /
ContribFont2012a2015.htm

 y O recibo fornecido pelo advogado autônomo é o RPA 
(Recibo de Prestação de autônomo) e sendo o serviço pres-
tado para pessoas jurídicas neste deve constar o valos dos 
honorários e ser deduzido o valor de IR e Previdência social 
da parte do prestador, sendo a obrigação do recolhimento 
do tomador do serviço.

Imposto sobre Serviço

O valor do ISSQN é fixo e anual e varia de acordo com o 
Município, devendo cada advogado fazer a sua inscrição na cidade 
onde atua e verificar o custo desta anuidade.

Recolhimento para a Previdência Social

O advogado autônomo deve se inscrever como tal na 
Previdência Social e recolher o valor equivalente a 20% dos seus 
ganhos, passando, com isso, a ter a condição de segurado da 
Previdência Social, fazendo jus à aposentadoria no futuro.
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A inscrição pode ser feita via internet, no site www.previden-
ciasocial.gov.br onde uma vez efetuando-se o cadastro o advogado 
autônimo terá o seu NIT (número de inscrição do trabalhador) 
que é necessário para preenchimento da guia recolhimento (GPS).

10.2 Sociedades de Advogados

Quando se constitui uma sociedade de advogados, deve-se 
optar pela forma de recolher os tributos: lucro real ou presumido 
(Simples não é permitido atualmente).

Lucro Presumido

Em relação às sociedades de advogados, a forma de tributação 
mais vantajosa, a princípio, costuma ser o lucro presumido, que 
gera a seguinte carga tributária:

Quando se opta pelo lucro presumido significa que o Fisco pre-
sume que a sociedade de advogados tem 32% de lucro sobre todo 
o seu faturamento e a partir desta presunção aplica as alíquotas 
dos impostos incidentes sobre o lucro, quais sejam, a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e o Imposto sobre a Renda – 
Pessoa Jurídica.

Com isso, as alíquotas aplicáveis para se apurar os impostos 
devidos pelas sociedades de advogados são os seguintes (os percen-
tuais correspondem ao percentual do faturamento bruto que é o 
valor de cada um dos impostos – ex: 3% significa que para cada R$ 
100,00 faturados deverá ser pago R$ 3,00 de Cofins):

Impostos pagos mensalmente: pagamento no dia 25 e anteci-
pa se for final de semana ou feriado.

 y PIS (Programa de Integração Social) – 0,65% 
 y COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social) – 3%
 y ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) – é 

um valor fixo mensal por profissional e o valor e data de 
vencimento varia de acordo com o município. 

Impostos pagos trimestralmente: acumulam-se os valores dos 
três meses anteriores e efetuam-se os pagamentos dos trimestres 
nos meses de janeiro, abril, julho e outubro:

 y Imposto de renda – 4,8% 
 y Contribuição social – 2,88% 



51

 y Estas alíquotas representam os percentuais de 15% e 9% in-
cidentes somente sobre a presunção de lucro de 32%10.

Total de impostos: 11,33% (sobre o valor do faturamento, ou 
seja, as notas fiscais emitidas e outros rendimentos tributáveis), 
mais o valor mensal fixo devido em razão do ISSQN.

Além disso, ainda existe a obrigação de pagar a Previdência 
Social, que é composta de 11% da parte do sócio e 20% da parte 
da empresa, totalizando 31% do valor do pró-labore retirado. (O 
valor mínimo de base de recolhimento é de um salário mínimo, 
que atualmente totaliza R$ 678,00, logo incidindo 31% totaliza um 
recolhimento mínimo de R$ 210,18).

Simples Nacional

As sociedades de profissionais, como é o caso da sociedade de 
advogados, não podem recolher tributos sob a sistemática do sim-
ples nacional, conforme expressamente veda a Lei Complementar 
n° 123/06, em seu artigo 17.

No entanto, está em fase de aprovação o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 105, de 2011, que inclui os serviços advocatícios 
como permitidos para tributação sob a sistemática do simples na-
cional, o que acarreta uma redução expressiva na carga tributária 
das sociedades de advogados, passando a ser devido o ISSQN por 
profissional, bem como o tributo conforme tabela do anexo III da 
Lei complementar 139/2011, deduzida a parte de ISSQN. 

Para acompanhar o andamento: 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_

cod_mate=99497 

Considerações Finais

Em todos as formas de tributação é obrigatório que a empresa 
mantenha escrituração contábil regular, devendo ser registrado o 
Livro Diário, onde consta o Balanço Patrimonial na OAB.

Ressalta-se que estando devidamente registrados, a distribui-
ção de lucros para a pessoa física dos sócios é isenta de tributação.

10 Caso o faturamento trimestral seja maior que R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais), o valor lucro 

excedente da margem de presunção menos R$ 60.000,00 será tributado com um adicional de 10% de IRPJ (Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica).



52

11. ORIENTAÇÃO PARA GESTÃO DE ESCRITÓRIOS

A advocacia sofreu significativas modificações nos últimos anos. 
A tecnologia, os meios de informação e a sociedade como um 

todo impuseram tais mudanças.
Diante disso, o jovem advogado que deseja empreender tem 

diante de si diversos dilemas a serem enfrentados. Por óbvio que 
este manual não pretende dirimir todas as dúvidas e questiona-
mentos, contudo, algumas linhas gerais podem ser traçadas mor-
mente quanto a gestão de escritórios.

Advogados em início de carreira tem como principal preocu-
pação os custos fixos(aluguel, telefone, internet, etc...). Todavia, ho-
diernamente alguns profissionais, do Direito ou não, tem-se junta-
do para estabelecer o chamado coworking que consiste em diversos 
indivíduos dividindo os gastos da estrutura para dirimir os riscos. 
Nesta modalidade, apenas os atendimentos a clientes são feitos no 
escritório e o trabalho intelectual é feito na casa dos envolvidos, de 
modo a possibilitar que todos possam utilizar o espaço.

Para tanto, recomenda-se, para preservar o convívio, o estabele-
cimento de um protocolo interno em que estejam definidas as horas 
que podem ser utilizadas por cada um, divisão dos gastos ou lucros, 
limpeza, organização de férias dentre outros itens específicos

Também há em muitas cidades empresas especializadas em 
alugar salas por hora. Ou seja, o advogado marca uma hora com 
seu cliente, reserva o espaço junto a empresa e atende aquele num 
ambiente diferenciado e, via de regra, bem localizado. Desta for-
ma, os gastos fixos são drasticamente reduzidos pois apenas haverá 
aporte financeiro quando houver clientes para atender.

Importante também a organização financeira do profissional. 
É necessário que se tenha planilhas de gastos e aportes financeiros 
bem como planejamento de longo prazo, haja vista a sazonalidade 
da advocacia. Neste ínterim, fundamental obter-se alguns conheci-
mentos básicos de administração e planejamento estratégico.

Desnecessário dizer que o aprimoramento técnico deve ser 
constante. Efetivamente, não se pode parar de estudar nesta área. 

11. ORIENTAÇÃO PARA  

GESTÃO DE ESCRITÓRIOS
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Outrossim, do ponto de vista mercadológico, o advogado especiali-
zado em alguma área tem mais chances de sucesso do que o colega 
que atua em diversos ramos do Direito.

11.1 Software e Site na Internet

Os Jovens Advogados podem usufruir, de forma gratuita pelo 
período de até 02 anos, duas importantes ferramentas de inclusão 
digital: um site na internet e um software jurídico.

Este benefício existe em face de um convênio, firmado no ano 
de 2007, com o PROMAD – Programa Nacional de Modernização 
da Advocacia.

O uso do software jurídico, desde o inicio, traz importantes 
benefícios, entre eles : 

 y começar de forma totalmente organizada. A grande maio-
ria dos advogados decide se organizar tardiamente. 

 y ganhar tempo para conquistar novos clientes e aprimorar 
a formação profissional 

 y advogar sem a necessidade de instalações físicas,no concei-
to do escritório jurídico virtual.

 y poupar dinheiro, pois o software jurídico gerencia a maio-
ria das rotinas dispensando a necessidade de contratação 
de uma secretária, por exemplo.

De forma similar, o site do advogado também traz diversas 
vantagens, entre elas:

 y conquistar novos clientes. Cada vez mais pessoas buscam 
advogados em buscadores como o Google. Tendo um site, 
sua advocacia poderá ser encontrada na internet.

 y possuir uma apresentação profissional de seu escritório 
que, em muitos casos, compensará a falta de uma estrutu-
ra física tradicional.

 y apresentar diferenciais de qualidade no atendimento a 
seus clientes. Seus clientes poderão, por exemplo, consul-
tar o andamento de seus processos em seu site.

Ambos os serviços podem ser testados de forma totalmente 
gratuita pelo período de 02 anos contados da data de compromisso 
junto à OAB/RS.
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Para ter acesso às ferramentas, é necessário realizar o cadastro 
no site oficial do PROMAD na internet: www.promad.adv.br

11.2 T. I. – Tecnologia da Informação

A Advocacia é uma carreira que exige mobilidade constante e 
disto deriva a necessidade de acesso, em qualquer lugar, aos seus 
arquivos eletrônicos de forma realmente eficaz e descomplicada.

A computação na nuvem (em inglês, cloud computing) é uma 
ferramenta tecnológica que possibilita esse acesso.

Existem inúmeros serviços de computação na nuvem disponíveis, 
com capacidade de armazenamento diferenciados, gratuitos ou não.

Sugere-se essa tecnologia para se dispensar o uso de progra-
mas específicos para envio de arquivos, pois muitos softwares são 
incompatíveis dentre si.

Além disso, merece grande destaque o fato de tal recurso ser 
multiplataforma, ou seja, a “nuvem” pode ser usada em computa-
dores com Windows, Mac, Linux, dispositivos portáteis e quaisquer 
outros sistemas que acessem a internet.

11.3 Networking

No mundo globalizado em que vivemos atualmente, o profis-
sional que agrega comunicação à sua atuação com intuito de se 
relacionar com outros profissionais para aprender, conhecer e de-
senvolver novas perspectivas para o seu método de trabalho perce-
be razoável vantagem se comparado aos seus pares, considerando o 
concorrido mercado de trabalho.

A área do Direito não foge à regra. Mesmo sendo uma ciência 
abrangente, com diversos ramos de atuação, a esmagadora maioria 
dos bacharéis que se graduam, almejam a advocacia como profis-
são, aumentando expressivamente o número de advogados atuan-
tes a cada ano.

Se por um lado o mercado de trabalho para o advogado revela-
-se desvalorizado ou em declínio por motivo do número expressivo 
de militantes, por outro pode ser a oportunidade de se estabelecer 
vínculos, fortalecer relações entre profissionais das mesmas áreas, 
ou até mesmo de ciências diferentes, aproveitando para realizar 
projetos com atuações em parcerias.
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Networking diz respeito à comunicação que um indivíduo pos-
sui com outras pessoas, de modo a interagir, trabalhar em conjun-
to. O conceito, na verdade, é mais amplo do que isto. O termo, ad-
vindo da língua inglesa, significa rede “net” de trabalho “working”, 
onde ‘rede’ compreende ‘contatos’ de pessoas ou profissionais. O 
advogado que possui bons relacionamentos, com os mais vários ti-
pos de indivíduos das mais diversas áreas de mercado pode realizar 
uma rede de contatos de trabalho que pode ajudá-lo a aprender, 
criar, projetar e desenvolver formas de advogar despontando sua 
carreira com um diferencial produtivo. 

Com isto, é necessária a percepção do advogado atuante de que 
não basta apenas peticionar ou defender em juízo para ser um ad-
vogado militante; deve também buscar conhecimento e relaciona-
mento com outros profissionais das mais variadas áreas da ciência. 

Esta é uma forma de fortalecer e desenvolver o trabalho através 
de parcerias e sociedades, proporcionando troca de conhecimento 
e informações de forma recíproca.

Portanto, para manobrar a dificuldade enfrentada por mui-
tos advogados iniciantes, o networking pode ser uma ferramenta 
que proporciona um diferencial aos que consigam desenvolvê-lo 
e a manuseá-lo com sabedoria e presteza junto aos seus contatos e 
relacionamentos.



56

12. REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO11

A escolha do modelo societário e trabalhista a ser adotado por 
uma sociedade de advogados é determinante na carga tributá-

ria à qual estará ela sujeita e a remuneração do advogado depende 
do vínculo que este mantém como o empregador (ou, até, se atua 
sozinho). 

Assim, primeiramente, necessário esclarecer que há, basica-
mente, três formas de um advogado se vincular formalmente a 
uma sociedade de advogados: sócio, associado e empregado.

Passaremos, pois, a expor as regras gerais sobre a remuneração 
a advogados.

12.1 Como Empregado

O advogado contratado como empregado celetista submete-
-se às regras gerais aplicáveis a todos os empregados neste regime 
(CLT), em conjunto com o Estatuto da Advocacia (Capítulos V e VI 
do Título I) e as normas coletivas (dissídio) da categoria:

Antes de tudo, importante salientar que o advogado empre-
gado, de acordo com o Estatuto da Advocacia, tem jornada de tra-
balho máxima de 4h (quatro horas) diárias e 20h (vinte horas) 
semanais, salvo acordo ou convenção coletiva que estabeleçam de 
forma diversa ou no caso de dedicação exclusiva. Ultrapassando 
esta carga horária, é devido o pagamento de horas extraordinárias, 
acrescidas do percentual normativo de 100% (cem por cento).

A estes empregados, deve-se atentar que o art. 19 do EOAB es-
tabelece que o salário mínimo do advogado empregado será fixado 
em sentença normativa. No caso do Rio Grande do Sul, o último 
dissídio coletivo data de 1997 e estabeleceu salário normativo de 
R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), o que equivalia a, aproxi-
madamente, 5,8 salários mínimos à época.

Ainda, importante destacar que as normas coletivas no Rio 
Grande do Sul estabelecem, na esteira do que prevê o CPC, que 

11 http://www.siscomp.com.br/sindadvrs/, acesso em 05/08/13

12. REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO
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os honorários de sucumbência aproveitarão exclusivamente ao 
Advogado ou Advogados, sendo nulo qualquer ajuste que vise des-
tinar qualquer valor, ou parte dele, ao empregador.

12.2 Como Sócio

A remuneração do Advogado sócio de uma sociedade de ad-
vogados se submete às regras próprias do Contrato Social, sempre 
obedecendo ao que estabelece o Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil e da Advocacia e o Código de Ética e Disciplina.

12.3 Como Associado

A associação de advogados a outros ou a sociedades de advo-
gados deve seguir os termos do Estatuto da Advocacia, Código de 
Ética Profissional e, especialmente, do artigo 39 do Regulamento 
Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, o qual dispõe:

Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com 
advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos 
resultados. Parágrafo único. “Os contratos referidos neste artigo 
são averbados no registro da sociedade de advogados.”

Assim, na forma do Regulamento Geral, a associação de ad-
vogado com sociedade não agrega, em tese, encargos trabalhistas, 
porém, inafastável a incidência de contribuição previdenciária e, se 
for o caso, a retenção de Imposto de Renda.

12.4 Contribuições Sindicais e a OAB

O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, 
em seu artigo 47, atribuiu à OAB função tradicionalmente desem-
penhada pelos sindicatos, ou seja, a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria. 

Por esta razão, os advogados (empregados) ficam dispensados 
do pagamento da contribuição sindical (e demais encargos), vez 
que já contribuem ao “órgão de representação” quando do paga-
mento da anuidade à Ordem. 

Assim estabelece expressamente o texto legal, in verbis:

Art. 47. O pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos 
nos seus quadros do pagamento obrigatório da contribuição sindical.
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12.5 Reembolso de Despesas

Via de regra, o reembolso das despesas extraordinárias (via-
gens, hospedagens, postagem de material pelos correios, diárias, 
etc.) está previsto no contrato de prestação de serviços e honorá-
rios firmado entre o escritório e o cliente. 

Aos empregados, os escritórios de advocacia usualmente 
adiantam determinadas despesas em nome de seus clientes, que são 
posteriormente reembolsadas em separado, por meio das chama-
das notas de débito. 

Por não representarem receitas próprias, tais reembolsos não deve-
riam integrar a receita tributável para fins do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.

Ressalta-se que para receber o devido reembolso das despesas 
extraordinárias, imprescindível que seja feita a devida prestação de 
contas, seja com o escritório, seja diretamente com o cliente, de-
pendendo de cada caso.

12.6 Previdência Social 

A contribuição para a Previdência Social também depende da 
forma de atuação do advogado e sua eventual vinculação com de-
terminada sociedade de advogados ou trabalho autônomo.

O advogado regularmente inscrito como autônomo deve con-
tribuir individualmente com a Previdência Social, passando à con-
dição de segurado e fazendo, portanto, jus à eventual aposentado-
ria posterior. Para fins de inscrição, o advogado deve comparecer 
a uma agencia da Previdência Social. Para maiores informações, 
basta acessar o site www.previdencia.gov.br ou pelo telefone 135.

O advogado empregado sob o regime da CLT submete-se às 
mesmas regras gerais de contribuição oficial à Previdência Social.

O advogado sócio de escritório de advocacia deve contribuir 
à previdência.

12.7 Previdência Privada

Para além da Previdência Social, muitos advogados ainda con-
tribuem, de forma a complementar a futura aposentadoria, para 
instituições de Previdência Privada. 

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande 
do Sul, instituiu Entidade Fechada de Previdência Complementar 
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(EFPC), chamada de OABPrev, uma instituição sem fins lucrativos 
com o objetivo de administrar planos de benefício de natureza pre-
videnciária.

A OABPrev estabeleceu diversos planos de benefícios, entre 
aposentadoria programada, aposentadoria por invalidez e pensão, 
em condições especiais para advogados regularmente inscritos na 
Ordem.

A fim de se obter maiores esclarecimentos, remete-se ao site: 
www.oabprev-rs.org.br. 

A OABPrev também atende de segunda e sexta-feira, das 9h 
às 18h, pelo telefone (51) 3228.3374, ou na Rua Joaquim Nabuco, 
26 – Sala 202 – Cidade Baixa – Porto Alegre – RS – CEP 90050-340. 



60

1. A ESA (Escola Superior de Advocacia), em parceria com a 
CEJA, realiza grupos de estudos presenciais e telepresenciais 
em oito áreas distintas com inscrições gratuitas? 

2. A ESA (Escola Superior de Advocacia) oferece descontos aos 
Jovens Advogados na maioria dos cursos?

3. O Advogado, mesmo autônomo, pode contribuir para o INSS 
ou alguma previdência privada?

4. A sociedade de advogados, por não ser uma sociedade empre-
sária, não é obrigada a ter seu registro na Junta Comercial, ape-
nas tendo seu registro junto da OAB/RS?

5. As decisões do Tribunal de Ética e Disciplina podem ser aces-
sadas por intermédio do site da OAB/RS, podendo ser lido o 
ementário lá disponível?

6. A não interposição de recurso sem anuência do cliente é capaz 
de gerar demanda de responsabilidade sobre o advogado de 
modo que se o advogado e a parte entenderam por não recor-
rer, deve o advogado, guardar tal declaração, nas formas previs-
tas em lei, para sua segurança?

7. O advogado pode atuar como Consultor em Direito Estrangeiro, 
em qualquer dos países membro do MERCOSUL e outros 
05 (cinco) países associados (ALADI – Associação Latino-
Americana de Integração) e que para tal, basta que o profis-
sional esteja regularmente inscrito na OAB. De acordo com 
o COADEM (Conselho de Colégios e Ordens de Advogados 
do MERCOSUL), não é necessária a inscrição (sendo exigida 
a comunicação em caso de associação com um advogado na-
cional); devendo o advogado estrangeiro respeitar as normas 
éticas do País em que estiver exercendo a advocacia?

8. Que em virtude do Princípio da Reciprocidade existente entre 
a OAB e a AO (Associação de Advogados de Portugal), o pro-

13. VOCÊ SABIA?
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fissional registrado e em dia com suas obrigações pode atuar 
como Advogado e Consultor em Direito Estrangeiro?

9. Que a OAB/RS possui diversas comissões que tratam dos temas 
de maior relevância ao exercício da advocacia, como a Comissão 
da Mulher, de Estágio e exame de ordem, do Jovem Advogado, 
da Criança e do Adolescente, de Defesa do Consumidor, dos 
Precatórios dentre outras?

10. Que o advogado não é obrigado a aceitar a imposição de seu 
cliente que pretenda ver com ele atuando outros advogados, 
nem aceitar a indicação de outro profissional para com ele tra-
balhar no processo?

11. Que a tabela de honorários advocatícios, disponibilizada no 
site da OAB/RS, tem como função a uniformização dos valores 
cobrados e evitar o aviltamento dos honorários advocatícios?

12. Que a Tabela de honorários prevê acréscimo de até 30% em 
caso de serviços realizados fora da comarca?

13. Que o substabelecimento sem reserva de poderes exige o pré-
vio e inequívoco conhecimento do cliente (§ 1o do art. 24 do 
Código de Ética e Disciplina da OAB/RS)?

14. Que, através da Comissão de Acesso à Justiça da OAB/RS, a en-
tidade pode propor modificações legislativas que tenham por 
objetivo a simplificação e a agilização de processos e procedi-
mentos?

15. Que uma das primordiais finalidades da OAB é agir na defesa 
dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, ou 
seja, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado de-
mocrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e 
pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração 
da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições 
jurídicas?

16. Que a Comissão de Direitos Humanos Sobral Pinto da OAB/
RS desempenha um importante papel na consolidação da de-
fesa da cidadania, sem a qual não se realiza, em sua plenitude, 
o ideal do Estado Democrático de Direito, fundado, precipua-
mente, no respeito da dignidade da pessoa?
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17. Que a Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional tem 
a competência de obstar a não inscritos na OAB a prática de 
qualquer ato privativo de advogado, impedir que advogados 
suspensos exerçam a profissão e o exercício dos bacharéis in-
compatíveis com advocacia?

18. Que a OAB tem se destacado no “Movimento contra a 
Corrupção” e está na vanguarda do movimento de reforma po-
lítica?

19. Que o site da OAB/RS disponibiliza, entre outros serviços, a 
rádio OAB?

20. Que a OAB/RS, preocupada com o aviltamento dos honorários 
advocatícios deflagrou campanha pela valorização profissio-
nal, direcionada aos juízes, tribunais e parlamentares, para que 
estes dediquem maior prioridade às matérias que tratam do 
assunto? 
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