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Ofício n. 002/2020-GRE/CGD. 

 

                            

Brasília, 22 de janeiro de 2020. 

  

 

 

 

 

  

 

Ao Exmo. Sr. 

Wilson Ferreira Junior 

Presidente  

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras 

Rio de Janeiro - RJ 

 

 

 

Assunto: Pedido de Esclarecimento. Contratação de Escritório Estrangeiro. Subcontratação de 

Banca Nacional. Auditoria Interna. 

 

 

Senhor Presidente. 

 

 

A Corregedoria e a Coordenação Nacional de Fiscalização da Atividade 

Profissional da Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no 

exercício de suas missões institucionais vêm solicitar esclarecimentos acerca da suposta 

contratação de escritórios estrangeiros por essa estatal, conforme outrora noticiado pelos 

principais veículos de comunicação.  

 

Isso pois, foi noticiada pela Veja que a Eletrobras, no ano de 2015, havia 

contratado escritório de advocacia estrangeiro para realização de auditorias internas. Neste 

sentido, dada a preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil com essa prática, solicita-se 

informações atinentes a essas contratações para análise da regularidade de atuação de 

escritórios estrangeiros no Brasil.   

 

Isto porque, Provimento n. 91/2000 deste Conselho Federal dispõe sobre o 

exercício da atividade de consultores e sociedades em direito estrangeiro no Brasil, 

regulamentando os limites de atuação do profissional estrangeiro no território nacional. Veja-

se: 

 

“Art. 1º. O estrangeiro profissional em direito, regularmente admitido 

em seu país a exercer a advocacia, somente poderá prestar tais 

serviços no Brasil após autorização pela Ordem dos Advogados do 

Brasil, na forma deste Provimento.  
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§1º. A autorização da Ordem dos Advogados do Brasil, sempre 

concedida a título precário, ensejará exclusivamente a prática de 

consultoria no direito estrangeiro correspondente ao país ou 

estado de origem do profissional interessado, vedados 

expressamente, mesmo com o concurso de advogados ou 

sociedades de advogados nacionais, regularmente inscritos na 

OAB: 

I – o exercício do procuratório judicial; 

II – a consultoria ou assessoria em direito brasileiro.”. 

 

Verifica-se, portanto, que o profissional estrangeiro teve sua atividade 

regulamentada pelo referido provimento, que lhe permitiu, após anuência concedida pelo 

Conselho Seccional da OAB da localidade onde objetive exercer suas atividades, prestar 

consultoria apenas no direito correspondente a seu país. Trata-se de autorização provisória, 

que impossibilita ao consultor em direito estrangeiro exercer qualquer atividade privativa dos 

advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

O Provimento n. 91/2000 também regulamenta a constituição de sociedades 

integradas tão somente por consultores em direito estrangeiro, que tenham por função 

exclusiva, a prestação de consultoria que lhes for permitida, sendo-lhes proibida qualquer 

atividade privativa da advocacia ou das sociedades de advogados, ainda que por intervenção 

de advogados que contratem.  

 

Ressalta-se que, em outubro de 2012, este Conselho Federal da OAB, manteve, 

por unanimidade, o veto à participação de escritórios de advocacia estrangeiros no mercado 

brasileiro, por meio da análise técnica dos limites éticos da cooperação e associação entre 

sociedades de consultores estrangeiros e sociedades brasileiras de advogados, conforme 

observado no processo de n. 49.000.2011.002123-1/COP, veja-se: 

 

“PROPOSIÇÃO N. 49.0000.2011.002723-1/COP. Origem: Processo 

n. SC-11580/10 - Conselho Seccional da OAB/São Paulo. Comissão 

Nacional de Relações Internacionais. Assunto: Limites éticos da 

cooperação e associação entre sociedades de consultores estrangeiros 

e sociedades brasileiras de advogados. Relator: Conselheiro Federal 

Marcelo Cintra Zarif (BA). EMENTA N. 049/2012/COP: A 

associação entre sociedades de consultores em direito estrangeiro e 

sociedades de advogados nacionais somente pode acontecer se houver 

respeito ao Provimento 91/2000. Por isso, só pode acontecer em 

caráter eventual e não pode alcançar matéria de direito brasileiro, seja 

em consultoria, seja em procuratório judicial. Todas as associações 

que contrariarem esse limite estão sujeitas à regência do Estatuto da 

Advocacia e da OAB, de seu Regulamento Geral, do Código de Ética 

e Disciplina, dos Regimentos Internos das Seccionais, das Resoluções 

e dos Provimentos, que atingirão tanto os advogados regularmente 

inscritos na OAB, individualmente ou através de sociedades de 
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advogados, como os consultores estrangeiros ou sociedades de 

consultores estrangeiros inscritos na OAB. Aqueles que não estiverem 

registrados na OAB serão objeto de ações específicas pelo exercício 

indevido da profissão. Toda a publicidade dos consultores e 

sociedades de consultores estrangeiros, bem assim de eventuais 

associações entre eles e sociedades de advogados, está sujeita a todas 

as regras gerais que disciplinam a matéria, mais especificamente o 

Provimento 94/2000. Não se pode, por vias transversas, facultar às 

firmas estrangeiras exercer a advocacia no território nacional em 

matéria de direito brasileiro, especialmente através de simuladas 

associações, competindo à OAB adotar as medidas necessárias a 

coibir tais situações. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos 

do processo em referência, acordam os membros do Conselho Pleno 

do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por 

unanimidade, em acolher o voto do Relator, parte integrante deste, 

com a delegação, à Diretoria do Conselho Federal, da iniciativa do 

encaminhamento de recomendação dirigida aos Conselhos Seccionais 

no sentido da concessão de prazo às sociedades de advogados, 

oportunizando-lhes, se entenderem conveniente, na via administrativa, 

a correção de situações e as adequações devidas. Brasília, 22 de 

outubro de 2012. Ophir Cavalcante Junior, Presidente. Marcelo Cintra 

Zarif, Relator. (DOU. S. 1, 14/11/2012, p. 163)”. 

 

Por fim, com fulcro nos mencionados dispositivos legais, este Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil solicita seja informado, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, a contar do recebimento deste ofício, os nomes de todos os escritórios de 

advocacia estrangeiros/consultores que prestaram serviço para a Eletrobras, nos últimos 

5 (cinco) anos, disponibilizando todas as informações referentes a esses contratos, uma 

vez que vedada a prática de exercício de advocacia por estrangeiros ou grupo econômico 

estrangeiro no Brasil através de atuação direta ou associada a escritórios nacionais. 

 

Aproveitamos o ensejo para manifestar os protestos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

  

Ary Raghiant Neto 

Corregedor Nacional da OAB 
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