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É com muita satisfação que a Comissão do Novo Advogado da 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do 

Sul apresenta o “Manual do Novo Advogado”.
O presente manual tem como finalidade abordar e esclarecer 

as principais dúvidas e receios enfrentados pelos advogados em iní-
cio de carreira, servindo como suporte para atenuar as dificuldades 
enfrentadas nos momentos iniciais da profissão.

É inegável que o início da carreira é o momento mais difícil da 
trajetória de um profissional da advocacia, tanto para os que atu-
am como empregados ou associados, quanto para os que resolvem 
abrir o próprio escritório. 

Atenta a essas dificuldades, a Comissão do Novo Advogado 
atua com a finalidade de canalizar as demandas dos novos advoga-
dos e desenvolver as políticas de apoio a esse segmento, buscando 
oferecer aos colegas mais recentemente ingressos na profissão to-
das as ferramentas necessárias para que se desenvolvam e despon-
tem profissionalmente.

Entendemos ser fundamental a integração dos novos advoga-
dos, a facilitação de seu acesso ao mercado de trabalho e ao apri-
moramento profissional, pelo oferecimento de palestras e debates 
de alto nível, abrangendo os temas de maior atualidade do Direito 
e do mercado da advocacia.

Todas as atividades desenvolvidas pela Comissão nada mais 
são do que expressões da atenção especial que a OAB/MS tem em 
relação aos colegas recém-ingressos na profissão.

Por fim, exteriorizamos o convite para você participar ativa-
mente da Ordem, pois precisamos da sua força de vontade e garra 
para enriquecer o trabalho das nossas Comissões, sendo que esta-
mos de portas abertas para recebê-lo. 

Agradecemos a sua atenção e desejamos sucesso profissional.

Eduardo Pereira Brandão Filho
Presidente da Comissão do Novo Advogado da OAB-MS

APRESENTAÇÃO



PALAVRA DO PRESIDENTE

Em Mato Grosso do Sul, os jovens advogados, com menos de cin-
co anos de atividade, representam quase a metade da classe. Os 

novos profissionais, ávidos para atuarem no exercício pleno da ad-
vocacia, saem das universidades ainda precisando de amparo, prin-
cipalmente quanto às suas prerrogativas. Com a boa retórica que 
aprenderam na academia, agora é na prática diária que esse jovem 
profissional vai encarar um mundo repleto de novidades e desafios.

Este manual nasceu como um instrumento para que o jovem 
advogado possa crescer e se consolidar no mercado de trabalho. 
Será como um roteiro, com relevantes informações que vão de-
monstrar desde como a Ordem atua em prol dos advogados até o 
atendimento do advogado com seu cliente. Nossa intenção é que o 
profissional se sinta respaldado através de uma orientação criterio-
sa, elaborada para auxiliá-lo nessa trajetória.

Neste material, o advogado terá também acesso a um conteúdo 
que vai agregar instruções quanto às prerrogativas e honorários, e 
informações sobre a responsabilidade civil e criminal do advogado, 
a atuação em audiência, tributação e dicas para gestão do escritório. 
Com isso, esperamos que o profissional possa crescer confiante, con-
tribuindo, dessa forma, com a consolidação da advocacia como uma 
profissão tão nobre na defesa dos direitos do cidadão brasileiro.

Nossa Seccional oferece ainda uma série de ferramentas para 
colaborar no dia a dia desse profissional. O advogado tem, na OAB/
MS, o suporte que precisa para sua atividade, seja pela Comissão do 
Novo Advogado ou através do nosso corpo técnico de funcionários.

Por fim, desejamos que essa caminhada que aqui se inicia seja 
pautada pela dedicação, pelo empenho e pela seriedade, e que o jo-
vem advogado atente-se para busca de novos conhecimentos e que 
se mantenha em constante atualização. Esse será o diferencial para 
quem procura se destacar em uma profissão tão dinâmica.

Júlio Cesar Souza Rodrigues
Presidente da OAB/MS

PALAVRA DO PRESIDENTE
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1. SUPERANDO OS DESAFIOS DO INÍCIO DA 

CARREIRA DE ADVOGADOA HISTÓRIA DA 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

O início da carreira é o momento mais difícil e desafiador da 
trajetória de um advogado, seja qual for a sua forma de atua-

ção: empregado, associado ou autônomo. 
Para superar esses desafios, amenizar as dificuldades encontra-

das no início da carreira profissional e alcançar melhores posições 
no mercado de trabalho, sugerimos que os novos advogados ado-
tem os seguintes comportamentos1:

CONHECER SUA LEI - O conhecimento do Estatuto da 
Advocacia e do Código de Ética e Disciplina é a ferramenta pri-
mordial no início da advocacia, pois são normas que devem orien-
tar a sua atuação profissional. Sendo importante destacar a impor-
tância do Capítulo II que dispõe sobre os direitos do advogado, 
bem como do Capítulo IV, que trata dos Honorários Advocatícios e 
dispõe sobre a forma de contratação e a obediência à tabela de ho-
norários advocatícios. O novo advogado também deve dar especial 
importância às normas contidas no Capítulo IX, que tratam das 
Infrações e Sanções Disciplinares, uma vez que o profissional deve 
conhecer profundamente as consequências de suas ações. 

BUSCAR O ESTUDO E O APERFEIÇOAMENTO DE FORMA 
PERMANENTE - participar de palestras, seminários, simpósios, confe-
rências, congressos, encontros, entre outros, a fim de que possa melhor 
desenvolver sua prática forense, seus conhecimentos, bem como assimi-
lar diferentes experiências de vida. 

ESCREVER COM OBJETIVIDADE, DE FORMA CLARA E 
ELEGANTE - Além disso, a leitura deve ser considerada obrigação 
diária. A boa leitura contribui para o aperfeiçoamento dos conheci-

1 Dicas extraídas das seguintes obras: SOUZA, Ulisses César Martins de Sousa. Doze conselhos aos jovens 

advogados. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2009-jun-03/doze-conselhos-jovens-advogados-

atingirem-sucesso. MUSSNICH, Francisco. Cartas a um Jovem Advogado. 1ª edição. Editora Campus, 2007.

CHACON, Luis Fernando Rabelo. Gestão para advogados: gestão de carreira + gestão de escritórios – 

métodos simples para alcançar o sucesso profissional. 1ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014. SELEM, Lara. 

Estratégia na advocacia. 3ª edição – revista e atualizada. Brasil: Juruá, 2013.
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mentos do advogado, além de tornar mais fácil a tarefa de escrever. 
 ZELAR PELA SUA REPUTAÇÃO PESSOAL E PROFISSIONAL 

- A reputação de um advogado está diretamente ligada ao valor do 
seu trabalho. Por essa razão é essencial cuidar da reputação. Na 
advocacia é impossível – ou pelo menos muito difícil – adquirir 
prestígio profissional sem uma reputação sólida. É preciso lembrar 
que, como bem assinala o Roberto Dualibi, “uma imagem não se 
impõe, se constrói”. Por essa razão é necessário que, desde o início da 
carreira, o advogado dedique-se a construir uma reputação sólida.

FAZER SEMPRE O MELHOR - Independentemente do quan-
to você está recebendo pelo serviço, tendo em vista que, no exer-
cício da profissão, o advogado deve sempre buscar a superação 
pessoal, dando o melhor de si em todos os casos que lhe forem 
confiados, mesmo naqueles em que a remuneração é pequena ou 
inexistente. Sabemos que o êxito de uma causa nem sempre depen-
de apenas do trabalho desenvolvido pelo advogado, pois existem 
outros fatores que podem influenciar nesse resultado. No entanto, 
existe uma coisa que depende somente do advogado: executar, na 
defesa dos interesses de seus clientes, o melhor trabalho possível. 
Sobre o tema, vale o recado transmitido por Nizan Guanaes2: “Não 
paute sua vida, nem sua carreira, pelo dinheiro. Ame seu ofício com 
todo o coração. Persiga fazer o melhor. Seja fascinado pelo realizar, 
que o dinheiro virá como consequência. Quem pensa só em dinheiro 
não consegue sequer ser um grande bandido, nem um grande cana-
lha”.

CONQUISTAR E CATIVAR CLIENTES - o relacionamento 
com o cliente é um dos segredos para alcançar o sucesso na advo-
cacia, por isso é importante saber conquistar, conservar e cobrar 
dos clientes, pois não existe advocacia sem cliente. Vale ressaltar 
que, em um mercado com mais de 800 mil advogados é essencial 
saber conquistar a clientela e, tão importante quanto essa tarefa, é a 
de realizar a manutenção da carteira de clientes. É mais fácil prestar 
serviços a um cliente já fidelizado do que sair no mercado em busca 
de novos clientes. Além disso, o advogado deve saber cobrar por 

2  GUANAES, Nizan. In Discurso como paraninfo de uma turma de formandos em administração de 

empresas na Bahia. Disponível em: http://golfinho.com.br/discurso-de-nizan-guanaes-como-paraninfo.

htm 

seus serviços, em valores condizentes com a nobreza da profissão 
e com a tabela de honorários da OAB/MS, pois não adianta con-
quistar clientes e prestar-lhes serviços de excelência sem receber a 
devida remuneração por isso.

ATUAR COM PLANEJAMENTO - O advogado deve apren-
der a planejar, quer seja a sua agenda diária quer seja a estratégia 
para enfrentar um determinado caso. É preciso ter atenção com 
os detalhes. O planejamento, como disse o navegador Amyr Klink, 
“aumenta as chances de dar certo, à medida que minimiza as chan-
ces de dar errado”. É planejando que o advogado poderá caprichar 
nos detalhes, prever todas as consequências possíveis decorrentes 
da prática de um determinado ato e, estabelecer, com antecedência, 
os passos a serem dados em uma determinada situação, permitindo 
assim agir com rapidez quando a execução de tais medidas for uma 
necessidade.

CALCULAR O CUSTO DO SEU TRABALHO E O VALOR 
QUE PODE COBRAR POR ELE - Antes de aceitar qualquer de-
manda o advogado deve aprender a calcular os custos necessários 
para a execução de seus serviços. Somente sabendo quanto custa 
o seu serviço é que o advogado poderá cobrar honorários que su-
portem esses custos e que sejam ainda suficientes para pagar os tri-
butos incidentes sobre o valor dos honorários e, ainda, remunerar 
o serviço contratado. Não são poucos os advogados que, em uma 
época de concorrência acirrada, aceitam trabalhar mediante o re-
cebimento de honorários cujo valor é insuficiente até mesmo para 
suportar os custos necessários à execução dos serviços.

PARTICIPAR ATIVAMENTE DA COMUNIDADE EM QUE 
ESTÁ INSERIDO – Essa recomendação é dada pelo banqueiro 
Joseph Safra e serve perfeitamente aos advogados, que devem evi-
tar – principalmente os novos advogados – o isolamento de seus es-
critórios. O advogado deve participar da vida em sua comunidade 
social. Deve acompanhar, de acordo com a sua área de atuação, das 
discussões realizadas nas federações das indústrias, nas associações 
comerciais, nos sindicatos, ou seja, deve estar sintonizado com os 
problemas daqueles que podem ser seus futuros clientes, antenado 
com as questões que podem se transformar em demanda de serviço 
do escritório.
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DESTACAR-SE – O novo advogado deve buscar não ser mais 
um no meio da multidão. Deve se destacar através de produção 
intelectual, produzindo artigos, participando de debates, expondo 
sua posição acerca das questões da atualidade. A concorrência é 
uma realidade. Aqueles que não buscarem se destacar terão meno-
res chances de êxito no mercado de trabalho.

OUSAR E INOVAR – A advocacia é uma profissão conserva-
dora. Porém, aqueles que nela iniciam não devem ter medo de ou-
sar, de inovar, de buscar fazer o melhor de uma forma diferente. É 
preciso fugir dos dogmas. Seguir o que diz Steve Jobs3 e evitar que 
“o barulho da opinião dos outros cale a sua própria voz interior”.

AMAR SUA PROFISSÃO – Eduardo Couture4 já dizia que 
o advogado deveria ter orgulho da sua profissão. Vou mais além, 
acredito que, além de orgulho, o advogado deve ter uma verdadeira 
paixão pela sua profissão. Isso porque, lembrando Donald Trump, 
“você precisa amar o que faz ou nunca será bem sucedido, não impor-
ta o que fizer na vida. O mais importante é conhecer o seu trabalho e 
amar o que faz, e essas duas coisas resolverão um monte de problemas 
para você”.

MANTER UMA BOA APARÊNCIA. Aqui não cabe o adágio 
que pronuncia – ‘não se conhece um livro pela capa’, posto que, a 
nossa profissão pelo trato com a sociedade em geral e, em todos os 
âmbitos dela, exige que o profissional do direito zele pela sua apa-
rência. Pela própria atribuição que cada um possui de representar a 
classe, faz-se necessário compreender que deve então se apresentar 
adequadamente a cada evento que deva participar. De igual impor-
tância, nas vezes em que estiver representando a classe é necessário 
se apresentar devidamente perante o público em geral, com o traje 
que manda a etiqueta para cada evento.

3  JOBS, Steve. In “discurso aos formandos da Universidade de Stanford, em 2005”. Disponível em: http://

macmagazine.com.br/2008/12/12/transcricao-completa-do-maravilhoso-discurso-de-steve-jobs-na-

universidade-de-stanford-em-2005/

4  COUTURE, Eduardo. Os dez mandamentos do advogado. Disponível em: http://www.

portaljuridicoempresarial.com.br/index.php/en/item/dez-mandamentos-do-advogado.html

2. PRERROGATIVAS E DIREITOS DO ADVOGADO

Estabelece o artigo 133 da Constituição Federal de 1988 que o 
advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo de-

fensor do Estado Democrático de Direito, da cidadania, da morali-
dade pública, da Justiça e da paz social, cabendo a esse tratar todos 
com cordialidade, respeito, discrição e independência, devendo 
exigir igual tratamento, sempre zelando pela defesa das prerrogati-
vas a que tem direito. 

Este rol de direitos e prerrogativas, inerentes ao exercício da 
profissão, está previsto nos artigos 6º e 7º da Lei nº 8.906/94, o 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. A lei 
garante aos advogados o direito de exercer a profissão com inde-
pendência e autonomia, para a defesa plena do interesse de seus 
clientes, sem temor ou obstrução de qualquer autoridade ou servi-
dor público que possa tentar constrangê-lo, impedi-lo ou diminuir 
o seu papel enquanto defensor das liberdades, direitos e garantias 
fundamentais. 

As prerrogativas profissionais não devem ser confundidas com 
privilégios, pois tratam, em síntese, de estabelecer garantias fun-
damentais ao exercício da advocacia, múnus público e função so-
cial indispensável à administração da Justiça. Estão previstas em 
lei para assegurar ao advogado o amplo direito de representação e 
defesa dos legítimos interesses de seus clientes. 

Não obstante a importância de todas as prerrogativas para o dia a 
dia do profissional da advocacia, àquelas essenciais merecem destaque: 

 y O exercício da profissão, com liberdade, em todo o terri-
tório nacional; 

 y A inexistência de hierarquia nem subordinação entre ad-
vogados, magistrados e membros do Ministério Público, 
devendo todos tratar-se com consideração e respeito re-
cíprocos; 

 y Imunidade profissional do advogado, não constituindo 
injúria ou difamação puníveis qualquer manifestação de 
sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora 
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dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB 
pelos excessos que cometer; 

 y As autoridades, os servidores públicos e serventuários da 
Justiça devem dispensar aos advogados tratamento com-
patível com a dignidade da advocacia e condições adequa-
das ao seu desempenho, uma vez tratar-se de atividade 
indispensável à administração da Justiça, erigida a múnus 
público; 

 y Ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do sigilo 
profissional, a inviolabilidade de seu escritório ou local de 
trabalho, estendida aos seus instrumentos de trabalho, ga-
rantido o sigilo de correspondências escritas e eletrônicas, 
conversações telefônicas e similares, desde que relativas ao 
exercício da advocacia; 

 y A garantia do sigilo profissional, sendo permitido ao advo-
gado recusar-se a depor como testemunha em processo no 
qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacio-
nado com pessoa de quem seja ou foi advogado; 

 y Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamen-
te, mesmo sem procuração, quando estes se acharem pre-
sos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis e mi-
litares, ainda que na condição de incomunicáveis; 

 y Examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem 
procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou 
em andamento, ainda que conclusos à autoridade, poden-
do copiar peças e tomar apontamentos; 

 y Examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e 
Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos 
de processos findos ou em andamento, mesmo sem pro-
curação, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a 
obtenção de cópias e a tomada de apontamentos; 

 y Ingressar livremente, permanecendo sentado ou em pé, 
bem como retirar-se de salas de audiências ou de sessões 
de tribunais, secretarias, cartórios, ofícios de justiça ou de 
serviços notariais e de registros, delegacias e prisões ou em 
qualquer local ou recinto em que funcione serviço públi-
co onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou 

informação útil ao exercício de sua atividade, dentro do 
expediente ou fora dele, e ser atendido, desde que se ache 
presente qualquer servidor público. 

Cabe ressaltar ainda que o advogado somente poderá ser preso 
em flagrante, por motivo do exercício profissional, em caso de cri-
me inafiançável e, caso seja alvo de ofensa quando no exercício de 
sua profissão ou em função de ofício representando a OAB, caberá 
ao conselho competente, em constante vigilância e defesa às prer-
rogativas do advogado, o dever de promover o desagravo público 
do colega ofendido. 

Não é novidade que os advogados enfrentam, diariamente, sé-
rias dificuldades para fazer valer suas prerrogativas e nem raro é 
encontrar, por exemplo, cidadãos mantidos presos, por razões que 
seus advogados desconhecem. A lei, portanto, garante que a defesa 
das garantias fundamentais possa ser feita com autonomia, inde-
pendência e em situação de paridade de armas entre advogados e 
demais autoridades. 

Cumpre-se aqui o singelo dever de apresentar ao novo advo-
gado algumas de suas prerrogativas profissionais, pois é de extrema 
importância que ao ingressar nos quadros da OAB, o profissional 
conheça os direitos e deveres inerentes ao exercício do ofício. 

O novo colega poderá aprofundar os estudos neste tema con-
sultando digitalmente a Cartilha de Prerrogativas elaborada pela 
Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados 
da OAB Seccional Mato Grosso do Sul, que está disponível para 
download no site da OAB/MS, aba lateral “Biblioteca Virtual”, em 
arquivo disponibilizado na data de 19/07/2012. A referida comis-
são trabalha em regime de plantão para combater, 24h por dia, os 
abusos praticados contra a liberdade e independência profissional 
dos advogados. O plantão pode ser acionado pelos telefones: (67) 
8121-6411 e 9956-7161.
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3. RELACIONAMENTO COM O CLIENTE5

3.1 O PRIMEIRO ATENDIMENTO

Os primeiros atendimentos podem causar certa insegurança 
aos advogados em início de carreira, no entanto, é necessário sem-
pre demonstrar domínio da situação, tratar o cliente com educação 
e ouvir atentamente à exposição dos fatos trazidos pelo cliente.

Nesta ocasião, é recomendável que o advogado realize uma en-
trevista para extrair o máximo de informações necessárias para a 
compreensão dos fatos jurídicos apresentados pelo cliente, os de-
talhes que envolvem o caso apresentado e o material probatório 
que o cliente possui, devendo sempre estar atento para não induzir 
respostas.

Além disso, o advogado deve indicar e solicitar ao cliente toda 
a documentação necessária para comprovar as alegações expostas 
e instruir o processo.

Caso o caso se apresente adequado e haja interesse em prosse-
guir com a ação, elabore a procuração e o contrato de honorários 
advocatícios imediatamente para dar maior celeridade ao atendi-
mento, além de demonstrar interesse, a elaboração destes docu-
mentos firmam o compromisso entre o advogado e o cliente.

Vale ressaltar que o advogado deve sempre esclarecer ao clien-
te, de forma honesta, sobre a possibilidade de sucesso da ação. É 
importante nunca iludir seu cliente dando-lhe falsas perspectivas. 
Também deve sempre tomar cuidado com a litigância de má-fé, 
tendo em vista que aventuras jurídicas podem trazer diversos dis-
sabores e prejuízos.

5  Texto inspirado nas seguintes obras: LIMA, Ari. A gestão do relacionamento na advocacia. Disponível 

em: http://revistavisaojuridica.uol.com.br/advogados-leis-jurisprudencia/67/a-gestao-do-relacionamento-

na-advocacia-a-forma-como-241574-1.asp. LIMA, Ari. O valor do relacionamento na advocacia. 

Disponível em: http://www.arilima.com/o-valor-do-relacionamento-na-advocacia/. FURTADO, Victor. 

Estratégias e conceitos para a captação ética de clientes na advocacia. Disponível em http://www.oabgo.

org.br/oab/sistema-de-inteligencia-e-mercado/marketing-juridico-artigos/estratégia s-e-conceitos- para-

a-captacao-etica-de-clientes-na-advocacia/. SANTOS, Heloisa. O marketing de relacionamento para 

escritórios de advocacia. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos 

_leitura&artigo_id=7644&revista_cader no=18. 

Normalmente os processos judiciais possuem um trâmite que 
se prolonga durante um bom tempo, por isto, é importante manter 
sempre uma boa relação com o cliente, mantendo-lhe informado 
através de telefone, e-mail, SMS, ou outros meios de comunicação, 
pois todos os clientes gostam de atenção e merecem ser bem tra-
tados.

Vale lembrar que, quando a execução dos serviços pelo advo-
gado ou pelo escritório supera as expectativas do cliente e ultra-
passa os limites da mera satisfação, o cliente torna-se fiel ao pro-
fissional e torna-se o melhor vendedor dos seus serviços, atraindo 
mais clientes.

Nessa questão, é importante observar alguns pontos: 
 y A enorme responsabilidade que o atendente do escritório 

possui quanto à satisfação do cliente;
 y O primeiro encontro é a oportunidade que o advogado ou 

o escritório tem para causar uma boa impressão, sendo di-
fícil haver uma segunda chance;

 y É bem mais difícil e mais caro recuperar um cliente do que 
mantê-lo fidelizado;

 y Um cliente satisfeito dá uma boa referência sua para cerca 
de cinco pessoas, enquanto um cliente insatisfeito dá más 
referências para cerca de vinte;

 y A maior parte dos negócios de um escritório de advocacia 
surge por meio de clientes antigos e não de novos.

Considerando a importância de um bom atendimento, é ne-
cessário que o advogado e sua equipe desenvolvam algumas com-
petências essenciais para se manter um bom relacionamento com 
o cliente:

 y Conquistar a confiança do cliente;
 y Dominar a tensão e demonstrar tranquilidade;
 y Ouvir, de forma atenciosa, tudo que o cliente lhe diz;
 y Todos os colaboradores do escritório devem demonstrar 

eficiência, confiabilidade e lealdade ao cliente;
 y Buscar entender o cliente, seu ramo, sua atividade e os 

problemas e peculiaridades que lhe são próprios;
 y Sempre se imaginar no lugar do cliente e reconhecer suas 

aflições e expectativas a fim de minimizar o seu sofrimento;
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 y Estabelecer uma boa comunicação significa prover infor-
mações claras e completas, constantemente, retornar liga-
ções, estar disponível para reuniões entre outras atitudes 
que o mantenha em frequente contato com o cliente (o 
cliente gosta de ser lembrado);

 y Resolver os problemas que a ti são submetidos;
 y Sempre atuar com profissionalismo e ética profissional.

O aperfeiçoamento do tratamento a ser oferecido aos clien-
tes é conquistado ao longo do tempo por meio das experiências 
práticas, cursos, bem como pelas orientações de profissionais mais 
experientes.

3.2 HONORÁRIOS – QUANTO DEVO COBRAR?!

Um das maiores dificuldades enfrentadas por todos os advoga-
dos, principalmente pelos Advogados em início de carreira, é esta-
belecer os valores que serão cobrados pelos serviços prestados e os 
custos que envolvem a prestação dos serviços jurídicos.

Com efeito, o artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da 
OAB, determina que os honorários profissionais devem ser fixados 
com moderação e considerar os seguintes elementos:

 y a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das 
questões versadas; 

 y o trabalho e o tempo necessários; 
 y a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir 

em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou 
terceiros; 

 y o valor da causa, a condição econômica do cliente e o pro-
veito para ele resultante do serviço profissional; 

 y o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a 
cliente avulso, habitual ou permanente; 

 y o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio 
do advogado; 

 y a competência e o renome do profissional; 
 y a praxe do foro sobre trabalhos análogos.

Mais adiante, em seu artigo 41, o Código de Ética e Disciplina 
da OAB determina que “o advogado deve evitar o aviltamento de 
valores dos serviços profissionais, não os fixando de forma irrisória 

ou inferior ao mínimo fixado pela Tabela de Honorários, salvo mo-
tivo plenamente justificado”.

Por oportuno, cumpre registrar que a OAB/MS, buscando dar 
suporte aos advogados sul-mato-grossenses e nortear a fixação dos 
valores a serem cobrados pelos serviços profissionais, promulgou, 
por meio de resolução, a tabela de honorários advocatícios no âm-
bito do Mato Grosso do Sul, que pode ser consultada através do 
site: www.oabms.org.br. 

3.2.1 HONORÁRIOS CONTRATUAIS

Os honorários contratuais encontram-se regulamentados pela 
Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994 – Estatuto da Advocacia – em 
seus artigos 22 a 26, nos quais é estabelecido que a contratação da 
prestação de serviços profissionais do advogado deve ser realizada 
por escrito, com a fixação do valor dos honorários de acordo com 
a tabela de honorários da OAB/MS, formas de reajuste e condições 
de pagamento, inclusive nos casos em que haja a possibilidade de 
composição amigável.

Além disso, no ato da contratação, o cliente deve sempre ser 
cientificado que o exercício da advocacia é de meio e não resultado, 
por isso, os honorários serão devidos independentemente do êxito 
da ação ou do desfecho do assunto tratado, caso não se trate de 
contrato de risco, através do qual é estabelecido que o advogado 
somente será remunerado no caso de êxito.

Quando houver renúncia ou revogação dos poderes outorga-
dos ao(s) advogado(s), deve ser observada a hipótese do artigo 22, 
§4º, do Estatuto do Advogado e da OAB, que fundamenta o pedido 
de “reserva de honorários” devidos em razão dos serviços profis-
sionais prestados, através da juntada de contrato de honorários aos 
autos do processo em que fora patrono, com o pleito de dedução 
do quantum a ser recebido oportunamente.

Vale ressaltar a possibilidade de fixação dos honorários através 
de arbitramento judicial quando inexistir contrato ou acordo defi-
nitivo entre o cliente e o advogado, sendo que o magistrado sempre 
deverá fixar o valor de acordo com a tabela da OAB/MS.
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3.2.2 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O Código de Processo Civil determina em seu artigo 20, §§ 
3º e 4º, a fixação, pelo juiz, dos honorários sucumbenciais devidos 
à parte “vencedora” e que deverão ser pagos pela parte vencida à 
proporção de 10% a 20% sobre o valor da condenação, definidos 
através da consideração do grau de zelo do profissional, lugar da 
prestação de serviço, natureza e importância da causa, dentre ou-
tros critérios.

Sobre o assunto, cumpre registrar a atuação enérgica da OAB/
MS contra o aviltamento dos honorários advocatícios em defesa 
das prerrogativas profissionais e com a finalidade de conscientizar 
os magistrados e os demais profissionais sobre a importância dos 
honorários em razão do seu caráter alimentar e que eles devem ser 
estabelecidos de acordo com a dignidade que o trabalho dos advo-
gados possui.

3.3 A PROCURAÇÃO

O instrumento de mandato, documento que exterioriza a pro-
curação, é a base do contrato firmado entre o advogado e o seu 
cliente, através do qual são fixados os poderes que serão outorga-
dos ao advogado pelo seu constituinte, sendo que, quanto maiores 
os poderes outorgados maior será a responsabilidade do advogado.

Nos termos do artigo 38, do Código de Processo Civil, “A pro-
curação geral para o foro, conferida por instrumento público, ou 
particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos 
os atos do processo”, ressalvados os poderes “para receber citação 
inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, 
desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar 
quitação e firmar compromisso” que são considerados especiais e 
devem ser conferidos expressamente ao advogado.

Vale ressaltar que nos contratos firmados com sociedades de 
advogados, a procuração deve ser outorgada em nome dos advo-
gados que a compõem e com a indicação da sociedade de que fa-
çam parte, conforme prevê expressamente o §3° do artigo 15 do 
Estatuto da Advocacia.

3.4 O SUBSTABELECIMENTO

Quando expressamente autorizado pelo cliente no instrumen-
to de mandato, o advogado poderá substabelecer, total ou parcial-
mente, seus poderes para outro Advogado, transferindo a sua re-
presentação.

O substabelecimento pode ocorrer por vários motivos: neces-
sidade de comparecimento de outro advogado em uma audiência 
na qual o Advogado substabelecente não poderá estar presente; 
necessidade da atuação de um profissional especializado em de-
terminada área; ou de outra cidade, estado; para acompanhar um 
processo entre outros motivos.

Cumpre registrar que o substabelecimento pode ser promovi-
do com reserva de poderes ou sem reserva de poderes. Sendo que, 
no primeiro caso, o advogado substabelecente continuará exercen-
do os poderes que lhe foram conferidos através do instrumento de 
mandato e não se desligará da causa, mas continuará atuando no 
processo juntamente com o advogado substabelecido. Já no segun-
do caso – sem reserva de poderes – é o caso em que o advogado 
substabelecente transfere por completo, ao advogado substabele-
cido, todos os poderes contidos na procuração, situação em que 
perderá os poderes para atuar em nome do cliente que outorgou a 
procuração, devendo ser precedida de prévio e inequívoco conhe-
cimento do cliente, nos termos do §1º, do artigo 24, do Estatuto do 
Advogado e da OAB. 

3.5 RENUNCIANDO AO MANDATO

Conforme dispõe o artigo 45, do Código de Processo Civil, “O 
advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provan-
do que cientificou o mandante a fim de que este nomeie substituto.”

Após renunciar ao mandato, o advogado continuará a repre-
sentar o outorgante durante os dez dias subsequentes à notifica-
ção da renúncia a fim de evitar prejuízo à parte, salvo no caso em 
que for substituído no decorrer desse prazo, conforme estabele-
ce o Artigo 5º, §º 3º, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB).

Tendo em vista a necessidade de provar a notificação do man-
dante para dar-lhe ciência da renúncia e da necessidade de nomear 
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um advogado substituto, é recomendável a notificação através de 
carta registrada com aviso de recebimento (AR) ou que o cliente 
assine uma cópia da notificação com a indicação da data de recebi-
mento da notificação.

Caso o advogado queira renunciar a um substabelecimento 
com reserva de poderes que lhe foi outorgado por outro advogado, 
ele deve cientificar o advogado substabelecente, tendo em vista que 
o mesmo continuará a representar o outorgante da procuração.

Se desejar renunciar a um substabelecimento sem reversa de 
poderes, o advogado deve dirigir a notificação ao cliente que ele 
representava.

Munido do comprovante da notificação dos interessados ou 
do aviso de recebimento (AR) comunicando sua renúncia, o advo-
gado deverá informar ao juízo sobre a renúncia do mandato, atra-
vés da juntada de uma petição com os referidos comprovantes.

4. INSTITUIÇÃO DO PROCESSO

O processo é o instrumento pelo qual o Estado viabiliza a pres-
tação da tutela jurisdicional, na composição de conflitos 

de interesses subjetivos6, sendo que a jurisdição somente atuará 
após a provocação por parte do interessado em exercer o direito 
de ação, conforme dispõem o artigo 5º, em seu inciso XXXV, da 
Constituição Federal e o artigo 2º, do Código de Processo Civil.

O processo somente tem início após a provocação da parte 
autora através de petição inicial pleiteando a atuação do Poder 
Judiciário na questão, devendo seu desenvolvimento ser promo-
vido por meio de impulso oficial, nos termos do artigo 262 do 
Código de Processo Civil.

Com efeito, o artigo 263, do Código de Processo Civil, deter-
mina que: 

Art. 263. Considera-se proposta a ação, tanto que a petição 
inicial seja despachada pelo juiz, ou simplesmente distribuída, 
onde houver mais de uma vara. A propositura da ação, todavia, 
só produz, quanto ao réu, os efeitos mencionados no art. 219 
depois que for validamente citado.

Além disso, é importante destacar que a mera propositura da 
ação não produz os mesmos efeitos conferidos pela formação plena 
do processo, eis que o processo é uma relação trilateral, formada 
pelo Autor, Juiz e Réu. Portanto, a formação plena do processo se 
dá com a citação válida do Réu7.

4.1 A PETIÇÃO INICIAL

A petição inicial é um ato solene e possui relevante impor-
tância para o desenvolvimento do processo, uma vez que limita o 
poder de conhecimento do magistrado e, consequentemente, de-

6  Barroso, Darlan. Manual de Direito Processual Civil. Volume 1: teoria geral e processo de conhecimento. 

2. Ed. Ampl. E atual. – Barueri, SP: Manole, 2007, pg. 311.

7  BARROSO, Darlan. Manual de Direito Processual Civil. Volume 1: teoria geral e processo de 

conhecimento. 2. Ed. Ampl. E atual. – Barueri, SP: Manole, 2007, pg. 312.



30 31

termina os efeitos da coisa julgada8, motivo pelo qual deve observar 
os requisitos previstos no artigo 282, do Código de Processo Civil, 
bem como deve ser instruída com os documentos indispensáveis à 
propositura da ação, conforme dispõe o artigo 283, do Código de 
Processo Civil.

Em síntese, nos artigos 282 e 283, do Código de Processo Civil, 
a petição inicial deve conter o órgão jurisdicional ao qual é dirigi-
da, de acordo com a competência, a indicação das partes legitima-
das, a descrição dos fatos que envolvem a pretensão (causa de pedir 
remota), a fundamentação jurídica (causa de pedir próxima), os 
pedidos, valor da causa, requerimento de citação do réu, o protesto 
de produção de provas e a indicação do rol de testemunhas, quan-
do necessário, satisfazendo às formalidades exigidas pelo Código 
de Processo Civil e pelas legislações especiais pertinentes.

Recomendamos que o advogado seja objetivo e exponha sua 
pretensão com clareza, evitando a prolixidade e o rebuscamento 
demasiado de suas peças, pois o importante é alcançar o objetivo 
pretendido pelo ajuizamento da ação.

Outrossim, todos os argumentos devem ser desenvolvidos de 
forma coesa e com a utilização do raciocínio lógico, ou seja, devem 
conter começo, meio e conclusão.

4.2 RECOLHIMENTO DE CUSTAS

Em seu sentido estrito, as custas processuais são “as verbas 
pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática 
de ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. 
Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de 
serviço público9, ou seja, as custas judiciais são taxas devidas pela 
prestação de serviços públicos de natureza forense.

Vale lembrar que aos necessitados, nos termos da Lei 1.060/50, 
são concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita que 
compreende as isenções previstas no artigo 3º da referida Lei.

8  BARROSO, Darlan. LETTIÈRE, Juliana Francisca. Prática Jurídica Civil. 4. Ed. Ver., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

9  THEODORO JÚNIOR. Humberto. Curso de Processo Civil. V. I, Rio de Janeiro, Forense, 1996, p. 88

4.3 DO PROCESSO ELETRÔNICO

A OAB/MS se notabilizou por uma excelente prestação de 
apoio ao advogado com a evolução tecnológica vivida no Estado, 
razão pela qual se encontra disponível um guia do processo ele-
trônico tratando pormenorizadamente sobre o tema, podendo ser 
consultado através do sítio: www.oabms.org.br, no campo referen-
te à Biblioteca Online, onde também se encontram outros docu-
mentos de interesse dos advogados.

4.3.1 DO CERTIFICADO DIGITAL

Para realizar o Peticionamento no Processo Eletrônico, é ne-
cessária a obtenção do Certificado Digital OAB, exclusivo para 
advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do 
Brasil.

Para adquirir o Certificado Digital OAB é necessário acessar o 
site: http://www.acoab.com.br/compre, no qual deverá preencher o 
formulário de solicitação, concluir a compra do certificado e efe-
tuar o pagamento.

Após a confirmação de pagamento, é necessário realizar o 
agendamento da validação presencial através do site: www.acoab.
com.br/agende, que é o processo de conferência dos dados infor-
mados no momento da solicitação do Certificado Digital, por meio 
da apresentação de documentos e comprovantes em um de nos-
sos Postos de Atendimento espalhados pelo Estado ou na sede da 
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do 
Sul, que também oferece o serviço de validação.

Para realizar a validação presencial do Certificado Digital 
OAB, é necessário apresentar os originais dos seguintes documen-
tos e comprovantes:

 y Cédula de Carteira de Identidade Profissional do Advogado 
emitido pela OAB com chip

 y Caso não tenha a Cédula de Carteira de Identidade 
Profissional do Advogado com chip, será necessário apre-
sentar um documento de identificação (RG, Carteira 
Nacional de Habilitação ou Passaporte) + declaração da 
seccional com informações sobre a sua inscrição e código 
de segurança.
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 y Cadastro de pessoa física - CPF
 y Comprovante de endereço

Entende-se como comprovante de residência ou domicílio, as 
contas de concessionárias de serviços públicos, extratos bancários 
ou contrato de aluguel, que conste o nome do titular. O compro-
vante de endereço deve ser recente (emitido há, no máximo, 3 me-
ses). Na falta deste, o titular pode preencher uma declaração de 
domicilio no momento da validação presencial.

 y Uma foto 3x4 (recente)
Fica dispensada a apresentação de fotografia se for apresen-

tado documento de identidade com foto colorida, emitido há, no 
máximo, 5 anos da data da validação presencial.

Nota 1: Entende-se como cédula de identidade os documentos 
emitidos pelas Secretarias de Segurança Pública bem como os que, por 
força de lei, equivalem a documento de identidade em todo o territó-
rio nacional, desde que contenham fotografia.

Nota 2: É permitida a substituição dos documentos elencados 
acima por documento único, desde que este seja oficial e contenha as 
informações constantes daqueles.

Nota 3: documentos que possuem data de validade precisam es-
tar dentro do prazo.

Após a realização da validação presencial com sucesso, o seu 
Certificado Digital será emitido. 

5. A POSTURA E CONDUTA DO ADVOGADO  

Conforme a Constituição Federal em seu art. 133 “O advogado é 
indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por 

seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da 
lei”. Desta forma, o Estatuto da Advocacia e da OAB considera que, 
no seu ministério privado, o advogado (a) presta serviço público e 
exerce função social, sendo inviolável por seus atos e manifestações 
no exercício da profissão e nos limites da lei.

A priori é preciso muita paciência, persistência e dedicação, 
o mercado concorrente de trabalho torna obrigatória a análise de 
como exercer a profissão com dignidade, para a crescente valori-
zação da advocacia. O advogado em início de carreira deve estar 
sempre atento às exigências e necessidades do cliente, que busca 
um profissional sério, com conduta ilibada, de bom-caráter, ético e 
que mantenha o sigilo profissional.  

Após receber a carteira da OAB e tornar-se advogado, é neces-
sário sempre manter a postura e adotar uma conduta ética perante 
a sociedade 24 horas por dia, tendo em vista as exigências e expec-
tativas impostas pela profissão.

Além disso, o advogado deve conhecer plenamente suas prerro-
gativas profissionais e seus deveres éticos, bem como estar atento às 
normas contidas no Código de Ética e Disciplina da OAB, no Estatuto 
da Advocacia e da OAB e no seu respectivo Regulamento Geral. 

Todo advogado deve considerar o “Estudo” como parte do seu 
ofício, eis que a leitura diária de textos legais é imprescindível a 
todo bom profissional da advocacia.

Para ser bem visto pela sociedade e transparecer profissionalis-
mo, o advogado deve cuidar sempre da aparência, do intelecto e do 
vocabulário, devendo agir sempre com a nobreza que a profissão 
exige, sem deixar de lado a humildade.  

Por fim, recomendamos que o advogado invista intensamente 
no seu desenvolvimento profissional e sua técnica jurídica, parti-
cipando de simpósios, seminários, congressos e de cursos em áreas 
específicas.
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5.1 POSTURA EM AUDIÊNCIA

É natural que o advogado em início de carreira possua dúvidas 
relacionadas à postura que deve adotar nas audiências, como deve 
se comportar, orientar o cliente e até mesmo onde deve se sentar.

O advogado pode manter-se em pé ou sentado, bem como, 
retirar-se das salas de audiência e outros recintos, sem prévio avi-
so. Tendo aguardado 30 minutos sem que se instale a audiência 
por ausência da autoridade que a deva presidir, pode o advogado 
retirar-se, comunicando o fato ao juízo, mediante petição protoco-
lizada, sem prejuízo de seus direitos, ou de seu cliente.

O advogado constituído é porta-voz de seu cliente na audi-
ência, podendo impedir que o juiz, o promotor, ou o advogado 
da parte adversária de interpelá-lo diretamente, senão em caso de 
depoimento pessoal.

O advogado não é obrigado, nem deve assinar ata de audiência 
da qual não tenha participado, ou que conste a presença do repre-
sentante do Ministério Público, quando este tenha se ausentado, 
sob pena de incorrer em crime de falsidade ideológica, sem preju-
ízo das sanções disciplinares, nos termos do artigo 7º, incisos VII e 
XX, do Estatuto da Advocacia e da OAB, e do artigo 299, do Código 
de Processo Civil.

O advogado deve sempre se atentar para que a ata de audiência 
descreva fielmente os acontecimentos ocorridos, principalmente 
sobre os depoimentos colhidos, uma vez que a ata é o instrumen-
to para instruir eventual recurso relacionado a atos praticados na 
audiência.

5.2 POSICIONAMENTO EM AUDIÊNCIA

Com a finalidade de sanar eventuais dúvidas relacionadas ao 
posicionamento das partes dos advogados nas audiências, apresen-
tamos os seguintes quadros demonstrativos:

 y Na Justiça Civil e demais audiências comuns, com exceção 
das que serão demonstradas, o autor fica à direita do Juiz 
e o réu à esquerda:

 y Na Justiça do Trabalho o empregador, independentemente 
de ser autor ou réu, posiciona-se à direita do Juiz. O em-
pregado se posiciona à esquerda do Juiz e ao lado de seu 
defensor:

 y No âmbito da Justiça Penal, o advogado de defesa sentará 
à esquerda do Juiz e o Promotor à direita, já o réu sentará 
à frente do Juiz, de seguinte forma:
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Vale ressaltar que, nos termos do artigo 217, do Código de 
Processo Penal, se o juiz verificar que a presença do réu poderá 
causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha 
ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, 
fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibili-
dade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na 
inquirição, com a presença do seu defensor.

6. RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DOS 

ADVOGADOS

O advogado no seu ministério privado presta serviço público 
e exerce função social, constituindo, junto com os juízes e 

membros do Ministério Público, elemento indispensável à admi-
nistração da justiça.

Além disso, conforme prevê o artigo 31 do Estatuto da 
Advocacia, “o advogado deve proceder de forma que o torne merece-
dor de respeito e que contribua com o prestígio da classe e da advo-
cacia”.

Diante disso, o exercício da advocacia deve ser posto em práti-
ca com muita responsabilidade, cabendo ao advogado no exercício 
de seu múnus ter atenção redobrada tanto com os clientes quanto 
com os processos, tanto nas condutas comissivas, quanto nas omis-
sivas, uma vez que estas podem acabar lesando o interesse moral e/
ou material do patrocinado.

A responsabilidade do advogado, via de regra, é contratual, 
decorrendo basicamente do mandato, devendo responder o advo-
gado perante seu constituinte pelas suas obrigações contratuais de 
defendê-lo em juízo ou fora dele.

Entretanto, é necessário ressaltar que pela procuração judicial 
o advogado não se obriga necessariamente a ganhar a causa, por 
estar assumindo uma obrigação de meio e não de resultado. Logo, 
sua tarefa será a de dar conselhos profissionais e de representar seu 
constituinte em juízo, defendendo seus interesses pela melhor for-
ma possível. 

Sendo assim, o advogado que tiver uma causa sob seu patrocí-
nio deverá esforçar-se para que ela tenha um bom termo, de modo 
que não poderá ser responsabilizado se vier a perder a demanda, a 
não ser que o insucesso seja oriundo de culpa sua10.

10  DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 7; 25. ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 

313.
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O artigo 32 do Estatuto da Advocacia prevê que o “advogado é 
responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo 
ou culpa”, de modo que se deve verificar se houve manifesta inten-
ção do advogado em prejudicar o constituinte ou se sua conduta 
foi negligente, imperita ou imprudente.

Ao advogado, via de regra, se aplica a teoria subjetiva, o que 
implica na demonstração de negligência, imprudência ou impe-
rícia, que se observa, por exemplo, quando o procurador perde 
prazos, comete erros grosseiros, deixa de formular pedidos neces-
sários, não orienta corretamente o cliente, entre outras hipóteses 
inaceitáveis para um profissional médio.

O advogado também pode ser responsabilizado por ato de ter-
ceiro que esteja sob sua responsabilidade ou conjuntamente com 
outro advogado, nos casos em que há vários advogados atuando 
em prol de um cliente, salvo quando ficar absolutamente claro que 
um determinado advogado atuou sozinho11.

Outra imposição ao advogado é o sigilo profissional, podendo 
ele responder perante o cliente caso divulgue fatos que soube em 
razão da profissão e, dessa forma, acarrete prejuízos à parte. Para 
assegurar o sigilo profissional deve o advogado utilizar-se da prer-
rogativa prevista no artigo 7º, XIX, do Estatuto da Advocacia.

Por fim, faz-se necessário ressaltar que, além da responsa-
bilização administrativa e cível, o advogado, no exercício de seu 
múnus, também está sujeito à responsabilização na esfera penal, 
exceção seja feita as tipificações excluídas pela legislação específica 
da advocacia quando do exercício da profissão, todavia, comporta-
mentos antijurídicos, tais como, apropriação de dinheiro do cliente 
podem ser punidos na esfera criminal.

11  VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil; 11. ed., São Paulo: Atlas, 2011, p.298.

7. ADVOCACIA INDIVIDUAL E EM SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

O novo advogado pode exercer a profissão de várias formas, 
pode começar a carreira atuando individualmente como profissio-
nal liberal autônomo, como empregado ou associado de um escri-
tório de advocacia, bem como se reunir em sociedade com outro(s) 
colega(s) para prestação de serviços.

Cada forma possui seus prós e contras, devendo o novo ad-
vogado escolher aquela que seja mais adequada a seu perfil pro-
fissional, a sua prática jurídica, a sua experiência e a sua realidade 
financeira.

Além disso, deve ser levada em conta a tributação incidente 
sobre cada forma de atuação, para tanto, sugerimos a leitura do 
manual de tributação da advocacia disponibilizado no site: www.
oabms.org.br, no campo referente à Biblioteca Virtual.  

7.1  ATUAÇÃO COMO PROFISSIONAL LIBERAL 
AUTÔNOMO

Caso opte por advogar como profissional liberal autônomo, o 
novo advogado terá uma maior liberdade para decidir os rumos de 
seu escritório e desenvolver sua atividade da forma que melhor lhe 
aprouver, sendo esta forma de exercício profissional aconselhável 
a quem possuir experiência e prática jurídica consolidada, eis que 
exercerá a advocacia sem a supervisão de um profissional mais ex-
periente e sem a colaboração de colegas. 

Além disso, é recomendável que o optante pela advocacia in-
dividual possua uma certa estabilidade financeira, tendo em vista 
que terá que arcar sozinho com as despesas do escritório e com os 
custos relacionados ao desenvolvimento da atividade profissional.

7.2 ATUAÇÃO COMO EMPREGADO OU ASSOCIADO DE 
UM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

A atuação profissional como empregado ou associado de um 
escritório de advocacia é recomendável aos novos advogados que 
necessitam adquirir experiência profissional ou que não reúnam 
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condições financeiras que possibilitem a manutenção de um escri-
tório próprio.

O advogado que escolhe trabalhar vinculado a um escritório 
de advocacia possui uma certa estabilidade financeira, tendo em 
vista que não assume os riscos da atividade econômica. Além disso, 
exercerá sua profissão supervisionado por profissionais mais ex-
perientes, situação que facilita o seu desenvolvimento profissional.

Nesse ponto, vale ressaltar a importância do novo advogado 
em buscar escritórios que promovem a valorização profissional dos 
seus quadros e que respeitem o piso remuneratório, acrescido de 
sua atualização monetária, nos termos do artigo 1º da Resolução 
OAB/MS n. 11/2012:

“RESOLUÇÃO OAB/MS 11/2012

Fixa piso remuneratório para o advogado contratado
O CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, reunidos em sessão ordinária 
no dia 14.09.2012,

RESOLVE:

Art. 1º. Fixar piso remuneratório ao advogado contratado que 
esteja regularmente inscrito nos quadros da OAB, nos seguintes 
termos:
I – R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), para jornada 
semanal de vinte horas;
II – R$ 1.870,00 (hum mil oitocentos e setenta reais), para 
jornada semanal de quarenta horas;
III – reajuste anual dos valores a partir de sua vigência, pela 
variação acumulada do IGPM-FGV.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
Campo Grande/MS, 4 de outubro de 2012.”

7.3 ATUAÇÃO ATRAVÉS DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

É facultado ao advogado reunir-se em sociedade para pres-
tação de serviços na advocacia, com escopo de haver colaboração 
profissional mútua entre os sócios e divisão de despesas e custos 
operacionais, necessitando a sociedade estar regularmente inscrita 

e registrada no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 
Brasil em Mato Grosso do Sul.

A reunião de advogados em uma única Sociedade possibilita 
a atuação com abrangência de várias áreas do direito, em razão da 
especialização dos seus integrantes em determinadas áreas e com a 
consequente melhoria da qualidade dos serviços prestados, através 
da distribuição das tarefas entre os seus membros.

A constituição de sociedades de advogados encontra-se regu-
lamentada nos artigos 15 a 17, da LEI Nº 8.906, de 4 de julho de 
1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 
– EAOAB), nos artigos 37 a 43 do seu Regulamento Geral e as 
disposições, e os requisitos para elaboração do contrato social de 
constituição da sociedade de advogados previstos no Provimento 
112/2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil12. 

12  Provimento No. 112/2006: "Dispõe sobre as Sociedades de Advogados.": Art. 1º As Sociedades de 

Advogados são constituídas e reguladas segundo os artigos 15 a 17 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB) - EAOAB, os artigos 37 a 43 do seu Regulamento Geral e as disposições deste 

Provimento.
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8. 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. 

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.

8.1 SISTEMA 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 sistema 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 sistema jurídico, desde o inicio, traz importantes be-
nefícios, 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 sistema 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.

8.2 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 disponí-
veis, 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 sistemas 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.

8.3 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.

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.
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9. CONHECENDO A ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL - OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB13, serviço público, 
dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por 

finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado 
Democrático 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 jurídi-
cas, promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a sele-
ção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do 
Brasil, não mantendo com órgão da Administração Pública qual-
quer vínculo funcional ou hierárquico, reconhecida pelo Supremo 
Tribunal Federal, na ADIN - Ação Direta de Inconstitucionalidade 
- nº 3.026/DF, como entidade “ímpar”, “sui generis”, sendo inde-
pendente, sem enquadramento nas categorias existentes em nosso 
ordenamento, muito menos integrante da Administração Indireta 
ou Descentralizada.

9.1 CONSELHO FEDERAL

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é o 
órgão máximo da OAB, dotado de personalidade jurídica própria, 
com sede na Capital da República, é composto pelos conselheiros 
federais integrantes das delegações de cada unidade federativa, sen-
do cada delegação formada por três conselheiros federais e pelos 
seus ex-presidentes, na qualidade de membros honorários vitalí-
cios, que possuem direito à voz nas sessões.

Sua competência é estabelecida no artigo 54 do Estatuto da 
OAB, destacando-se o cumprimento efetivo às finalidades da OAB; 
a representação, em juízo ou fora dele, dos interesses coletivos ou 
individuais dos advogados; a elaboração das listas constitucional-
mente previstas, para o preenchimento dos cargos nos tribunais 
judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com advogados 
que estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão de 

13  Artigo 44, incisos I e II, da Lei n. 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e da OAB.

nome de membro do próprio Conselho ou de outro órgão da OAB; 
o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de normas 
legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança 
coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe 
seja outorgada por lei; a colaboração com o aperfeiçoamento dos 
cursos jurídicos, e opinião, prévia, nos pedidos apresentados aos 
órgãos competentes para criação, reconhecimento ou credencia-
mento desses cursos, bem como a participação de concursos públi-
cos, nos casos previstos na Constituição e na lei, em todas as suas 
fases, quando tiverem abrangência nacional ou interestadual.

9.1.1 DIRETORIA

A diretoria do Conselho Federal, assim como dos Conselhos 
Seccionais é composta de Presidente, Vice-Presidente, Secretário-
Geral, Secretário-Geral Adjunto e Tesoureiro.

O Presidente exerce a representação nacional e internacional 
da OAB, competindo-lhe convocar o Conselho Federal, presidi-lo, 
representá-lo ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, promo-
ver-lhe a administração patrimonial e dar execução às suas deci-
sões. O Regulamento Geral define as atribuições dos membros da 
Diretoria e a ordem de substituição em caso de vacância, licença, 
falta ou impedimento. Nas deliberações do Conselho Federal, os 
membros da diretoria votam como membros de suas delegações, 
cabendo ao Presidente, apenas o voto de qualidade e o direito de 
embargar a decisão, se esta não for unânime.

9.1.2 MEMBROS HONORÁRIOS

São membros honorários vitalícios os seus ex-Presidentes, so-
mente com direito à voz em suas sessões.

9.1.3 CONSELHEIROS FEDERAIS

Os conselheiros federais são integrantes das delegações de 
cada unidade federativa, eleitos por chapa pelos advogados de cada 
estado nas eleições a cada 3 anos.

9.1.4 ORGÃOS COLEGIADOS

Compõem os Órgãos Colegiados os seguintes órgãos de atua-
ção do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil: 



48 49

 y Conselho Pleno, integrado por três Conselheiros 
Federais das Delegações de cada Estado brasileiro (oiten-
ta e um Conselheiros) e pelos ex-presidentes (Membros 
Honorários Vitalícios), sendo presidido pelo Presidente do 
Conselho Federal e secretariado pelo Secretário-Geral; 

 y Órgão Especial do Conselho Pleno, integrado por um 
Conselheiro Federal indicado pela própria Delegação de 
cada Estado (vinte e sete Conselheiros), sem prejuízo de 
sua participação no Conselho Pleno, e pelos ex-Presiden-
tes (Membros Honorários Vitalícios), sendo presidido 
pelo Vice-Presidente do Conselho Federal e secretariado 
pelo Secretário-Geral Adjunto;  

 y Primeira, Segunda e Terceira Câmaras, integradas, cada 
uma, por um Conselheiro Federal de cada Estado, distri-
buídos por deliberação da própria Delegação. 

9.1.5 COMISSÕES

O Conselho Federal pode se dividir em órgãos deliberativos 
e instituir comissões especializadas, para melhor desempenho de 
suas atividades, podendo ser permanentes ou temporárias.

9.2 CONSELHOS - SECCIONAL DE MATO GROSSO DO 
SUL

Os Conselhos Seccionais são dotados de personalidade jurí-
dica própria e possuem jurisdição sobre os respectivos territórios 
dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Territórios, sendo 
compostos por conselheiros em número proporcional ao de advo-
gados inscritos em seus quadros, segundo critérios estabelecidos 
no Regulamento Geral.

Sua competência é estabelecida no artigo 58 da Lei 8.906/1994, 
destacando-se a edição de seu Regimento Interno e Resoluções; a 
criação das Subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados; a fi-
xação da tabela de honorários, válida para todo o território estadu-
al; a realização do Exame de Ordem; a participação na elaboração 
dos concursos públicos, em todas as suas fases, nos casos previstos 
na Constituição e nas leis, no âmbito do seu território e eleição das 
listas, constitucionalmente previstas, para preenchimento dos car-
gos nos tribunais judiciários, no âmbito de sua competência e na 

forma do Provimento do Conselho Federal, vedada a inclusão de 
membros do próprio Conselho e de qualquer órgão da OAB.

9.2.1 CONSELHEIROS ESTADUAIS

Os Conselheiros Estaduais compõem o Conselho Seccional em 
número proporcional ao de seus inscritos, segundo critérios esta-
belecidos no Regulamento Geral.

O Conselho Seccional exerce e observa, no respectivo territó-
rio, as competências, vedações e funções atribuídas ao Conselho 
Federal, no que couber e no âmbito de sua competência material e 
territorial, e as normas gerais estabelecidas no artigo 58 do Estatuto 
da OAB, no Regulamento Geral, no Código de Ética e Disciplina, e 
nos Provimentos.

9.2.2 COMISSÕES

O Conselho Estadual, da mesma forma que o Federal, pode se 
dividir em órgãos deliberativos e instituir comissões especializadas, 
permanentes ou temporárias, com a finalidade de melhor desem-
penhar suas atividades.

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em 
Mato Grosso do Sul possui diversas comissões temáticas, cuja rela-
ção pode ser conferida através do site: www.oabms.org.br. 

A participação nas Comissões é livre a todos os advogados e 
estagiários inscritos na OAB/MS, mediante a existência de vaga, 
independentemente de indicação ou convite, sendo necessário 
apenas preenchimento e protocolo do Requerimento de Inscrição 
(disponível na Coordenadoria das Comissões).

Além disso, os interessados devem estar em dia com suas obri-
gações perante a Instituição e não possuir condenação por infração 
ética com trânsito em julgado.

9.2.3 ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DO MATO 
GROSSO DO SUL - ESA–MS

A ESA/MS opera como um centro de estudos e pesquisas no 
campo do Direito, com a finalidade de aprimorar profissionalmen-
te os advogados e estagiários inscritos na OAB-MS, que militam 
tanto na Capital como nos municípios do interior do Estado.
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A parceria entre a OAB/MS e a ESA/MS também proporciona 
ao novo advogado cursos de excelente qualidade e com grandes 
juristas do cenário estadual e nacional. 

Periodicamente, são oferecidos cursos gratuitos que tratam de 
temas e questões práticas fundamentais para o exercício da profis-
são, que muitas vezes não são abordadas nas faculdades. 

Além disso, os Novos Advogados possuem o desconto de 20% 
sobre o valor dos cursos oferecidos pela ESA-MS.

A ESA-MS oferece cursos e palestras de forma presencial, onli-
ne e telepresencial, e pós-graduações “Lato Sensu” em parceria com 
Universidades renomadas. A relação de cursos pode ser conferida 
através do site: http://www.esams.org.br/.

As aulas são ministradas em Campo Grande e nas Subseções 
da OAB-MS e abordam diversas áreas do Direito, incluindo tam-
bém temas como gestão de escritórios de advocacia, marketing ju-
rídico, oratória entre outros de interesse dos advogados.

9.2.4 CAAMS – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 
ADVOGADOS DO MATO GROSSO DO SUL.

Com personalidade jurídica própria, a Caixa de Assistência 
dos Advogados de Mato Grosso do Sul - CAAMS, tem a finalidade 
de prestar assistência aos advogados e estagiários regularmente ins-
critos no Conselho Seccional.

Para cumprir seu papel, a Caixa desenvolve diversos projetos, 
dentre os quais se destaca o Programa Anuidade Zero, que é um 
programa de fidelidade que permite aos seus participantes o acú-
mulo de pontos a partir do consumo de produtos e serviços ofe-
recidos pela Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso 
do Sul – CAAMS (Farmácia, Livraria, Salão de Beleza, Agência de 
Viagem e Clínica Odontológica) ou por empresas conveniadas, que 
se encontram relacionadas no site: http://www.caams.org.br/.

Os referidos pontos são utilizados exclusivamente para o paga-
mento da anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 
de Mato Grosso do Sul – OAB/MS, inclusive pelos estagiários. 

Para participar do programa é necessário se cadastrar na sede 
da CAAMS ou através do site: www.caams.org.br. 
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