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Exmo. Sr. Presidente do CADE 

Vinicius Marques de Carvalho 

—w4-6,o ~O 
Assunto: Tabela de Honorários da OAB e Averiguação Preliminar 08012.006641/2005-63 	jp 

Anexo: Novo código de ética da OAB e notícia sobre julgamento da tabela da OAB no CADE. 

Exmo. Sr. 

Solicito a V.Exa. verificar a possibilidade de incluir em pauta no plenário o 

procedimento referente à tabela de honorários da OAB, pois é de extrema relevância para o 

acesso à justiça e direito fundamental. 

No entanto, a OAB em seu recente Código de Ética voltou a estabelecer que a 

Tabela de Honorários é obrigatória, ao prever que o advogado DEVE obedecer à mesma, o que 

contraria frontalmente parecer já lançado pela SDE, há quase 10 anos e ainda não julgado pelo 

Plenário.  

O serviço de advocacia é direito social e fundamental, e justamente por isso 

não pode ter uma tabela obrigatória de valores mínimos, pois o fato de o Estado oferecer 

serviços gratuitos para os comprovadamente carentes, nada impede que a classe média tenha 

direito a optar pela livre concorrência. 

Por oportuno, transcreve-se o trecho do novo Código de Ética da OAB: 

RESOLUÇÃO N. 02/2015 Aprova o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB. O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos 

arts. 33 e 54, V, da Lei n. 8.906, de 04 de julho de 1994 - Estatuto da Advocacia 

e da OAB, e considerando o decidido nos autos da Proposição n. 

49.0000.2015.000250-3/COP; 

Considerando que a realização das finalidades institucionais da Ordem dos 

Advogados do Brasil inclui o permanente zelo com a conduta dos profissionais 

inscritos em seus quadros; 

Art. 48....... 
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§ 62  Deverá o advogado observar o valor mínimo da Tabela de Honorários 

instituída pelo respectivo Conselho Seccional onde for realizado o serviço, 

inclusive aquele referente às diligências, sob pena de caracterizar-se 

aviltamento de honorários. 

ii 	 Ante o exposto, pede medidas para agilizar julgamento do citado 
Ii 	pro edimento. 

Pede deferimento. 

Araguari-MG, 06/11/05 

André Luis AI1 

M& Luis Alves  
potoí de JuSt' 
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SUSPEITA DE CARTEL 

OAB responde no Cade por tabeLar 
honorários 
10 de novembro de 2010, 9h56 

Por Alessandro Cristo 

A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça pediu, na última 
quinta-feira (4/11), a abertura de um processo administrativo contra a Ordem 
dos Advogados do Brasil no Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade). O motivo é a fixação de valores míninos para a cobrança de honorários 
pelos advogados, feita em tabelas divulgadas anualmente pelas seccionais 
estaduais.. Segundo a secretaria, a prática mostra indícios de cartelização e 
"restrição injustificada da concorrência", por determinar pisos para cada 
tarefa. 

O Cade rejeitou um pedido semelhante há 12 anos. Por unanimidade, os 
conselheiros entenderam que as tabelas de honorários eram meramente 
indicativas, e que não havia indícios de infração à ordem econômica. 
O acórdão foi assinado pelo então presidente do órgão, Gesner Oliveira, em 28 
de janeiro de 1998. Mas o colegiado pediu que o Instituto de Pesquisas 
Econômicas Avançadas fizesse um levantamento de tabelas de honorários e 
restrições à atuação de profissionais liberais em todo o país. 

Além do Conselho Federal da OAB, as seccionais de São Paulo, Brasília, Rio de 
Janeiro e Goiás também foram investigadas. Elas, no entanto, não figuraram 
no poio passivo do pedido, porque a SDE atribuiu o controle da prática apenas 
ao Conselho Federal. 

O parecer da SDE se baseia em denúncia apresentada em 2005 pelo promotor 
André Luis Alves de Meio, do Ministério Público de Minas Gerais, e que levou a 
uma investigação que durou cerca de quatro anos. Segundo ele, a OAB pune 
advogados que cobram valores inferiores aos previstos nas tabelas, o que viola 
a livre concorrência. 

Ele defende que as tabelas deixem de usar o termo "mínimo" e adotem a 
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expressão "referencal" em relação aos valores. Também propõe que os 
honorários c0 ̀brados. em separações, divórcios e inventários não dependam • 
mais do valoil  dos bens envolvidos. 

A diretoria da OAB nacional contesta as afirmações. Segundo o presidente do 
Conselho Fedral, O hir Cavalcante Júnior, a entidade não impõe a prática dos 
honorários pé-fixa os, mas publica as tabelas apenas como referência. "As 
seccionais esabelec m parâmetros mínimos que são apenas uma sugestão, um 
indicativo, 0a funçã o de não se permitir a depreciação da profissão", diz. 

É o que refora o se retário-geral da entidade, Marcus Vinicius Coelho. "Não 
há qualquer julgado do Tribunal de Ética do Conselho Federal que tenha 
punido advogados pela prática de preço inferior ao das tabelas", garante. "O 
valor serve aenas e referência aos juízes no arbitramento de honorários das 
causas." 

No entanto, nota Ga SDE cita resposta do Conselho Pleno da Ordem dada em 
2006 a uma consulta do órgão sobre o assunto. "As tabelas de honorários 
baixadas pe1s conselhos seccionais são de observância obrigatória; a 
inobservância das referidas tabelas, salvo em casos devidamente justificados 
(Código de Éfica e Disciplina, artigo 41), constitui aviltamento de honorários, 
sujeitando o ,advoglado a consequências disciplinares", diz a resposta. O texto 
ainda afasta lia aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do sistema 
normativo d defesa da concorrência. 

A OAB também protestou contra a investigação da SDE, a quem não se 
submete poi ser uni órgão de classe e não uma empresa, segundo explicou o 
secretário Marcus  inícius Coelho. "A OAB não presta serviços, não tem 
atividade ecnômc a, e não pode ser enquadrada como quem pratica cartel ou 
concentraçãb econ mcia", afirma. 

Segundo ele a entidade também não está submetida a controle do poder 
público. "Se 11 a SDE e sentir no direito de nos tutelar, diminuirá a 
independênia da ()AB, já que a Ordem também tem a função de fiscal da 
sociedade Oáre ór ãos como o Cadê", diz. "Nem a ditadura militar ousou isso." 
Para Ophir Çavalc nte, honorários advocatícios são verbas alimentares e por 
isso não esto no e copo de atuação dos órgãos de controle de mercado. 

Agora, a OrIem deve apresentar sua contestação à abertura do processo 
administratvo em até 15 dias, a contar do recebimento da intimação, que 
aconteceu nesta se unda-feira (8/11). Segundo Coelho, já foram encomendados 
pareceres dê especalistas para defender a entidade. 
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!dlique aqui para ler a nota da SDE. 
Clique aqui para ler o acórdão do Cade de 1998. 

Averiguação Preliminar 08012.006641/2005-63 

[Notícia alterada em 11 de novembro de 2010, às 1 7h23, para correção de 
informações.] 

Alessandro Cristo é editor da revista Consultor Jurídico 

Revista Consultor Jurídico, 10 de novembro de 2010, 9h56 

- _ 
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RESOLUÇÃO N. 02/2015 

Aprova o Código de Ética e Disciplina da Ordem 
dos Advogados do Brasil - OAB. 

O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 33 e 54, V, da Lei n. 8.906,. 
de 04 de julho de 1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB, e considerando o decidido nos 
autos da Proposição n. 49.0000.201 5.000250-3ICOP; 

Considerando que a realização das finalidades institucionais da Ordem dos Advogados do 
Brasil inclui o permanente zelo com a conduta dos profissionais inscritos em seus quadros; 

Considerando que o advogado é indispensável à administração da Justiça, devendo guardar 
atuação compatível com a elevada função social que exerce, velando pela observância dos 
preceitos éticos e morais no exercício de sua profissão; 

Considerando que as mudanças na dinâmica social exigem a inovação na regulamentação das 
relações entre os indivíduos, especialmente na atuação do advogado em defesa dos direitos do 
cidadão; 

Considerando a necessidade de modernização e atualização das práticas advocatícias, em 
consonância com a dinamicidade das transformações sociais e das novas exigências para a 
defesa efetiva dos direitos de seus constituintes e da ordem jurídica do Estado Democrático de 
Direito; 

Considerando que, uma vez aprovado o texto do novo Código de Ética e Disciplina, cumpre 
publicá-lo para que entre em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação, 
segundo o disposto no seu art. 79; 

Considerando que, com a publicação, tem-se como editado o Código de Ética e Disciplina da 
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB: RESOLVE: 

Art. 10  Fica aprovado o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB, na forma do Anexo Único da presente Resolução. 

Art. 20  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 19 de outubro de 2015. 

Marcus Vinicius Furtado Coêlho 
Presidente Nacional da OAB 



1 
ka 	ó 

nJdÁ2 4i/ 
pad/€o- 

CAPÍTULO IX 
DOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 

Art. 48. Á 
integrad em soo: 
§ 1° O ontrato 
devendo estabel 
ajustado a for 

todos 
além de 1ispor s 
§ 20  A c ompens 
somente será ad 
quando ouver a 

§ 30  O cntrato ( 
profissionais pa 
emolumtos, oÇ.  
ser ateníidos p 
despesa, ser-1h 
contas, 
§ 4° As Usposiç 
ou a qu quer ou 

§ 5° E 
ia da 

extrajud: cial. 
§ 6° De era o a( 
pelo res )ectivo 
referent às dilig 

§ 7° O tdvoad 
honorári  

:ação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou 
iedades, será contratada, preferentemente, por escrito. 
de prestação de serviços de advocacia não exige forma especial, 
cer, porém, com clareza e precisão, o seu objeto, os honorários 
na de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo se este 
)5 atos do processo ou limitar-se-á a determinado grau de jurisdição, 
bre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. 
ção de créditos, pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente, 
nissível quando o contrato de prestação de serviços a autorizar ou 
Ltorização especial do cliente para esse fim, por este firmada. 

prestação de serviços poderá dispor sobre a forma de contratação de 
a serviços auxiliares, bem como sobre o pagamento de custas e 
quais, na ausência de disposição em contrário, presumem-se devam 
to cliente. Caso o contrato preveja que o advogado antecipe tais 
-á lícito reter o respectivo valor atualizado, no ato de prestação de 
comprovação documental. 
es deste capítulo aplicam-se à mediação, à conciliação, à arbitragem 
ro método adequado de solução dos conflitos. 
m qualquer hipótese, a diminuição dos honorários contratados em 
olução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução 

vogado observar o valor mínimo da Tabela de Honorários instituída 
onselho Seccional onde for realizado o serviço, inclusive aquele 

ncias, sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários. 
) promoverá, preferentemente, de forma destacada a execução dos 
tuais ou sucumbenciais. 

)s honcrários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os 
s seguintes: 
iância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas; 
alho e o tempo a ser empregados; 
ssibilida e de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se 
om outros clientes ou terceiros; 
lor da causa,, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante 
õ profissional; 
áter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente 
nte; 
gar da p estação dos serviços, conforme se trate do domicílio do advogado ou 

rnpetênia do profissional; 

Art. 49. 
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