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Palavra do Presidente 

Uma das bandeiras primordiais da nossa gestão - o auxílio aos 

jovens advogados em início de carreira - fez com que este 

Manual tivesse como proposta principal suprir eventuais dúvidas 

e proporcionar orientações relacionadas à atividade dos 

advogados em seu cotidiano profissional. E para atingir esse 

objetivo, o Manual aponta caminhos práticos, trazendo de forma 

simples e clara algumas das indagações que por mais corriqueiras 

que pareçam, referem-se a temas fundamentais para o exercício 

da advocacia. Trata-se, na verdade, um guia de consulta para os 

colegas iniciantes e, muito provavelmente, também para os mais 

experientes, já que aborda temas e problemas nas mais variadas 

situações. 

O Manual foi cuidadosamente elaborado pela Comissão da 

Jovem Advocacia da 21ª. Subseção de Bauru, a partir de relatos e 

estudos feitos por um corpo de advogados voluntariosos e 

prestativos, formado por colegas, participantes e membros dessa 

Comissão. Disso decorre o fato de que todos os méritos deste 

magnífico trabalho sejam atribuídos a esse grupo que, com 

desprendimento e coragem, transformou em realidade material 

um anseio da jovem advocacia.  

É importante salientar que este trabalho, muito além de ser uma 

importante ferramenta de apoio, estabelece marco fundamental 

no propósito de auxiliar os colegas, em especial, os iniciantes. 

Sendo um trabalho pioneiro, a Diretoria da OAB/Bauru tem um 

enorme orgulho de poder proporcionar ao jovem advogado 

espaço merecido no cenário jurídico, compartilhando com toda a 

classe profissional esse espírito solidário. Enfatizo, ainda, que esse 

tipo de trabalho, desenvolvido por jovens advogados, nos enche 
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de motivação e de energia renovadora, e faz com que nós, 

diretores de Ordem, continuemos sempre acreditando numa 

nova geração de profissionais, comprometida com a Advocacia e 

com a toda a sociedade.  

Este Manual da Jovem Advocacia da OAB Bauru – 21ª subseção 

chega gratuitamente a todos os advogados e deve ser sempre 

objeto de consulta.  

 

Alessandro Biem Cunha Carvalho 

OAB/SP nº 132.023 

Presidente da 21ª. OAB/Bauru – Gestão 2013/2018 

 

Márcia Regina Negrisoli Fernandez Polettini 

OAB/SP nº 201.443 

Presidenta da 21ª. OAB/Bauru – Gestão 2019/2021 
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Apresentação 

O Manual da Jovem advocacia é um projeto idealizado pela 

Comissão da Jovem Advocacia da OAB Bauru que visa responder 

algumas dúvidas dos advogados em início de carreira e orientá-

los sobre como proceder no dia-a-dia da prática forense.  

A ideia de montar o presente manual surgiu do anseio dos jovens 

advogados por respostas a questões que fazem parte da atuação 

profissional da advocacia. Tais problemas se mostram, muitas 

vezes, complexos tanto para os novatos, quanto para os 

advogados mais experientes. 

Frente a esses desafios a Comissão da Jovem Advocacia – CJA, se 

mobilizou para criar este manual a fim de servir de guia para a 

jovem advocacia.  

O trabalho contou com a participação voluntária de advogados e 

especialistas de outras áreas, que escreveram variados tópicos 

sobre temas concernentes à prática jurídica e os primeiros passos 

na carreira de advogado. Os temas variam desde como fazer a 

inscrição na OAB, tributação para advogados e como se vestir no 

exercício da profissão. 

O formato do manual é de perguntas e respostas, com exceção 

do tópico da Mensagem para a Jovem Advogada, o que facilita a 

pesquisa e assimilação do conteúdo. Ainda, o manual da jovem 

advocacia não tem por finalidade exaurir os temas que trata, 

tampouco abranger toda a praxe jurídica, mas trazer conteúdo de 

apoio àqueles que buscam por um respaldo nos problemas 

cotidianos do início da carreira, de acordo com a perspectiva que 

cada voluntário se propôs a escrever nos tópicos. 
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O resultado final é fruto de um esforço conjugado e solidário de 

profissionais preocupados em auxiliar os demais, compartilhando 

seus conhecimentos da melhor forma possível para criar uma 

obra singela e significativa para todos os que buscam se 

aprimorar em uma profissão que exige estudo contínuo, 

embasamento e retidão. Nunca é demais lembrar que, afinal de 

contas, somos todos aprendizes da vida e que a dúvida de um 

hoje, pode ser a solução para um problema nosso amanhã. Esta é 

a humilde proposta do Manual da Jovem Advocacia da OAB 

Bauru – 21ª subseção. 

Por fim, esta é a primeira versão do manual, o qual deve ser 

construído e aprimorado por toda a jovem advocacia no 

transcorrer da evolução legislativa e jurisprudencial de nossa 

sociedade, adequando-se as exigências de cada tempo. Eventuais 

apontamentos para correções, melhoramentos, atualizações e 

dúvidas podem ser enviados para o email:  

manualcja.oabbauru@gmail.com. 

 

Bauru, 19 de novembro de 2018. 

 

Denis Arthur Zanata Conte 

OAB/SP n. 395.238 

Coordenador do Manual da Jovem advocacia da OAB Bauru. 
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1. Passei, e agora?  

1.1. Como solicitar a inscrição nos quadros da OAB/SP? 

R. A partir do resultado da Prova da OAB já é possível fazer o 

requerimento de inscrição na OAB/ SP perante a Seccional de sua 

escolha, com a apresentação dos documentos obrigatórios. 

Frente a esses desafios a Comissão da Jovem Advocacia – CJA, se 

mobilizou para criar este manual a fim de servir de guia para a 

jovem advocacia. 

1.2. Para a inscrição na Seccional da OAB do Estado de São 

Paulo, são necessários os seguintes documentos: 

-Cópia autenticada do histórico ou diploma expedido pela 

faculdade;  

-Certidão de aprovação no exame de ordem (desnecessário para 

os que realizaram o exame unificado) ou certidão de estágio 

constando aprovação no exame final de comprovação de 

exercício e resultado do estágio, carga horária e lei que a rege 

(Lei 4.215/63 ou 5.842/72); 

-Certidão de colação de grau autenticada (se a data da colação 

não constar no diploma ou no histórico escolar); 

-Certidão de inteiro teor caso tenha tido inscrição em outra 

Secional;  

-Certidão de execuções criminais do Tribunal de Justiça de São 

Paulo (https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do); 

-Certidão de distribuição da Justiça Federal de primeiro grau em 

São Paulo (http://www. jfsp.jus.br/servicos-judiciais/certidoes/); 
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-Documentos pessoais originais: RG, CPF, Título de Eleitor (até 70 

anos) e Reservista (até 45 anos); 

-01 foto 3x4 fundo branco em trajes condizentes para o exercício 

da profissão perante qualquer juízo ou tribunal:  

(http://www.oab.org.br/servicos/identidadeprofissional);  

-Se em algum documento pessoal constar divergência no nome, 

deverá ser apresentada cópia autenticada do documento oficial 

onde conste a devida averbação;  

-Provar, se for o caso, condição de aposentado ou reformado por 

meio de certidão;  

-Documento oficial comprovando desligamento de estágio ou 

função quando estes forem realizados ou ocupados em órgãos 

públicos; 

-Cópia autenticada de título de naturalização, para brasileiros 

naturalizados; 

-Carteira de identidade de estrangeiro (RNE), para estrangeiros 

formados no Brasil; 

-No caso de possuir antecedentes criminais, apresentar certidão 

de objeto e pé, bem como cópias da denúncia/processo, se 

houver. 

OBS.: A validade das certidões é de 60 dias após a data de 

emissão. 

1.3. Quanto tempo demora para receber o número da 

inscrição de advogado? 

R. O número de inscrição é gerado com o deferimento do pedido 

de inscrição, o que costuma ocorrer em aproximadamente 20 

dias úteis de seu recebimento no Departamento de Inscrições, 
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desde que a documentação exigida esteja em ordem e que não 

haja necessidade de realizar diligência sobre a solicitação, como 

avaliação de compatibilidade de cargos, pendências processuais, 

etc. Assim que o número de inscrição for gerado, a OAB SP o 

disponibilizará em seu site. Com este dado em mãos, o 

profissional pode gerar uma certidão eletrônica no ambiente de 

serviços do site da OAB/SP, que permitirá a atuação até que o 

Cartão de Identidade e a Brochura fiquem prontos. 

1.4. E o tempo necessário para receber os documentos de 

identidade de advogado (Carteira de Identidade e Cédula 

Profissional)? 

R. Os documentos de identidade de advogado ficam prontos em, 

aproximadamente, 90 dias após o deferimento do pedido de 

inscrição, sendo que o inscrito será notificado por email, telefone 

ou correspondência para prestar o compromisso estatutário, 

conforme art. 8º, VII do EAOAB (Lei Federal 8.906/1994), ocasião 

que receberá os documentos. 

Fonte: 

http://www.oabsp.org.br/informacoesuteis/duvidasfrequentes/ins

cricao-de-advogado-inscricao-definitiva 

1.5. Do certificado digital. 

Após devidamente inscrito nos quadros da ordem, o Advogado 

necessita de um certificado digital para realizar a assinatura 

eletrônica de documentos nos atuais sistemas do Poder Judiciário 

e da Administração Pública que passaram a ser informatizados. 

1.5.1. Como obter o Certificado Digital? 

R. A aquisição do certificado pode ser feita por meio do site: 
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http://www.oabsp.org.br/ac-oab/. 

1.5.2. O que fazer após aquisição do Certificado Digital? 

R. Adquirido o certificado Digital, é necessário um leitor do 

mesmo, o qual pode ser adquirido no site: 

 http://www.guiadoprocessoeletronico.com.br/ 

1.5.3. Como fazer a validação do Certificado Digital? 

R. Com o certificado digital e o leitor em mãos, o advogado deve 

se dirigir a uma das unidades da OAB para realizar a validação do 

certificado. 

A validação é realizada presencialmente e deve ser previamente 

agendada em uma das subseções da OAB. No ato da validação, 

deverão ser apresentados os documentos obrigatórios 

(https://www.acoab.com.br/pdf/documentacao-necessaria.pdf), e 

será feita a coleta biométrica da digital e da face, bem como a 

assinatura de alguns termos.  

1.5.4. Como cadastrar as senhas do Certificado Digital? 

R. Quando da validação, o advogado efetuará o cadastro de 2 

senhas do seu certificado digital: senha PIN e PUK. A senha pin é 

a de uso comum, isto é, solicitada todas as vezes que o 

certificado é utilizado. Caso a senha PIN seja bloqueada, o 

advogado poderá utilizar a senha PUK, com auxílio telefônico do 

suporte de atendimento, para efetuar o desbloqueio.  

Obs. Alguns Tokens (leitores digitais) permitem somente 3 

tentativas de acesso ao certificado digital antes de bloquear a 

senha, já outros Tokens permitem mais de 10 tentativas. Por isso 

é importante ler atentamente o manual do Tokem adquirido. 
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1.5.5. É necessário instalar algum programa para utilizar o 

Certificado Digital e o Tokem? 

R. Sim. Para usar o Certificado Digital e o leitor é preciso fazer a 

instalação de programas adequados: 

Para Windows ‘ou Mac: https://www.acoab.com.br/instale 

 

2. Formas de Advocacia 

2.1. Advogado Empregado 

2.1.1. Como é o contrato de Trabalho do Advogado 

Empregado? 

R. O contrato de trabalho do Advogado Empregado é regido pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas, sendo vinculado ao regime de 

previdência geral do Instituto Nacional do Seguro Social. 

2.1.2. Como é a Jornada de Trabalho do Advogado 

Empregado? 

R. A jornada de trabalho do advogado empregado é de 4 horas 

por dia, e 20 horas semanais, salvo contrato de trabalho de 

dedicação exclusiva (comumente 8 horas diárias e 40 semanais), 

desde que previsto expressamente no contrato de trabalho. 

2.1.3. Como será a remuneração do Advogado Empregado? 

R. O salário mínimo do Advogado Empregado será o fixado em 

sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção 

coletiva de trabalho. 
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Em alguns escritórios, existe plano de carreira, estimulando o 

advogado empregado e consequentemente aumentando sua 

remuneração conforme o caso. 

2.1.4. O Advogado Empregado pode ter sua própria clientela 

ou manter contrato com outro escritório de advocacia? 

R. Em não se tratando de contrato de trabalho prevendo 

expressamente a dedicação exclusiva, poderá o advogado, após 

cumprida sua jornada de 4 horas diárias mínimas de trabalho, 

manter sua clientela, bem como ser empregado de outro 

escritório de advocacia ou ser um advogado associado, desde 

que não haja conflito de interesses nas demandas processuais 

por ele representadas. 

2.1.5. O Advogado Empregado tem direito aos honorários de 

sucumbência dos processos do escritório em que trabalha? 

R. De acordo com o previsto no Artigo 21 do Estatuto da 

Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, “nas causas em 

que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os 

honorários de sucumbência são devidos aos advogados 

empregados”. 

2.1.6. Qual a vantagem de ser um Advogado Empregado? 

R. No início da Advocacia, a inexperiência e o desconhecimento 

do mundo jurídico podem causar diversos temores ao advogado 

recém integrado nos quadros da Ordem dos Advogados do 

Brasil. A vivência dentro de um escritório, por exemplo, pode 

auxiliar o jovem advogado na obtenção de conhecimento técnico 

e obter a confiança necessária para encarar suas próprias ações e 
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eventualmente abrir o próprio escritório, algo tão sonhado por 

muitos. 

 

2.2. Advogado Associado 

2.2.1. Qual a definição de Advogado Associado: 

R. É todo aquele que, não possuindo subordinação, controle de 

jornada ou qualquer outro vínculo empregatício, pode filiar-se a 

uma ou mais sociedades, mantendo a sua autonomia profissional. 

2.2.2. Existe alguma legislação específica? 

R. Sim. Há um provimento que regula as atividades do Advogado 

Associado. 

É o Provimento nº 169/2015, emitido pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

2.2.3. Como ocorre a sua filiação? 

R. Deverão celebrar um contrato de associação com a sociedade 

à qual deseja se filiar, devendo ser averbado no seu respectivo 

Registro de Sociedades de Advogados, perante o Conselho 

Seccional. 

No contrato deverá estar detalhado os serviços que serão 

prestados ao respectivo escritório filiado, bem como os critérios 

para definição de seus honorários. 

2.2.4. Como funciona a sua remuneração? 
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R. Os associados não participam dos lucros nem dos prejuízos da 

sociedade, a qual se filia. Seus ganhos estão restritos ao que foi 

acordado em contrato. 

A sua remuneração poderá basear-se em critérios de 

proporcionalidade ou consistir em adiantamentos parciais; ou 

ainda por honorários fixados por estimativas; ou por outra forma 

ajustadas entre as partes e expressas no respectivo contrato. 

Embora o Provimento nº 169/2015 estabeleça que o associado 

não participe dos lucros da sociedade filiada, este possui direito à 

parte dos honorários contratados pelo escritório com os clientes 

e dos resultantes da sucumbência, referentes às causas que tenha 

participado. 

2.2.5. O associado pode filiar-se à mais de uma sociedade?  

R. Sim. O associado pode filiar-se à mais de uma sociedade, 

desde que ocorra comunicação prévia e formal para as outras 

sociedades contratantes, informando sobre os demais vínculos. 

2.2.6. O associado pode ter sua própria clientela? 

R. Sim, desde que não haja conflito de interesses com os clientes 

das sociedades de advogados com as quais mantenha contrato 

de associação. 

2.3. Advogado Autônomo  

2.3.1. Como começar a carreira como autônomo? 

R. No início são muitas as barreiras que dificultam a inserção do 

advogado no mercado de trabalho. Conta ao seu desfavor a 

inexperiência, a falta de um local de trabalho, infraestrutura, 

carteira de clientes e um rápido retorno financeiro. Contudo, aos 
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poucos, com dedicação e força de vontade, é possível transpor 

essas dificuldades e conquistar o próprio espaço.  

As primeiras causas serão de familiares e conhecidos. Nesse 

ponto as diligências também ajudam muito para adquirir 

experiência e garantir algum retorno financeiro imediato, já que 

na maioria das vezes o advogado só recebe ao final da causa. Por 

isso é importante fechar contratos de prestação de serviços 

advocatícios com honorários a serem pagos desde o início dos 

trabalhos, de forma parcelada ou não. 

2.3.2. Como conseguir um local de trabalho? 

R. Atualmente com a digitalização dos processos é possível 

trabalhar dentro de casa (home office) a depender da área 

escolhida. Contudo, existem áreas em que o atendimento ao 

cliente é necessário e, desta forma, um lugar para atendê-lo 

também.  

A OAB Bauru oferece aos advogados salas de atendimento que 

podem ser previamente agendadas e então utilizadas pelos 

causídicos.  

É possível também trabalhar em escritórios compartilhados 

(coworking), como a Owzone, a Share Office, e a EV2 em Bauru, 

os quais dispõem de infraestrutura abrangente e preços atrativos. 

Por fim, também é possível dividir espaços com colegas, o que 

demanda muito cuidado com a escolha do parceiro que irá dividir 

as custas do local e exige certeza sobre a viabilidade do 

investimento.  

2.3.3. Como conseguir Clientes? 
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R. Primeiro você deve se perguntar em qual área vai atuar e quais 

clientes quer ter. Firmadas estas premissas, é possível expor seu 

trabalho nas redes sociais, na internet e fisicamente, por meio de 

visitações e troca de cartões, respeitando-se em todos os casos 

os limites previstos no Código de Ética e Disciplina. 

Os tempos atuais demandam do Advogado maior visibilidade na 

Internet e adaptação às novas tecnologias (aplicativos e 

tecnologias disruptivas). Um dos caminhos para se ter maior 

notoriedade é publicar artigos e notícias em site próprio ou em 

sites especializados como conjur, jusbrasil, âmbito-jurídico, etc.  

2.3.4. Como construir networking? 

R. Na advocacia é muito importante construir uma rede de 

contatos, ou Networking, na medida em que nossa profissão é 

muito vasta e demanda especialistas em diversas áreas. Assim, 

caso surja um cliente que não é da sua área, você sabe 

exatamente quem indicar, ou por outro lado, ser indicado.  

Os contatos também abrem muitas portas, pois permitem uma 

maior interação e troca de informações, o que enriquece o 

conhecimento teórico e prático. 

Desta forma, é importante sempre participar de eventos e 

congressos jurídicos e procurar estabelecer contatos com os 

colegas advogados.  

Como impulsionadora destas relações, a Comissão da Jovem 

Advocacia da OAB Bauru realizar reuniões mensais, todas as 

últimas quintas-feiras de cada mês, para recepcionar novos 

advogados e auxiliá-los no início da carreira, ressaltando-se que a 

OAB Bauru como um todo está de portas abertas para todos!  
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2.3.5. Qual o caminho certo? 

R. No começo da carreira são muitas as dúvidas. Como conselho 

sugerimos a busca de um trabalho que compatibilize o binômio 

paixão x necessidade, identificando as necessidades do mercado 

de trabalho para empregar seus esforços, sendo necessário 

também trabalhos e estudos voltados o futuro de acordo com 

suas afinidades. 

Não obstante, é importante se atentar para uma especialização 

ou Mestrado de acordo com a área de trabalho escolhida, a fim 

de garantir uma carreira mais sólida e próspera.   

2.4. Sociedade de Advogados – Unipessoal e Pluripessoal 

2.4.1 Onde a Sociedade de Advogados deve ser registrada? 

R. A Sociedade Pluripessoal ou unipessoal de advocacia deve ser 

registrada perante o Conselho Seccional da OAB onde tiver sua 

sede, oportunidade em que tendo seus atos constitutivos 

aprovados, adquire Personalidade Jurídica (art. 15, §1º, lei 

8.906/94, alterada pela lei 13.247/16). 

2.4.2. O advogado pode constituir e/ou participar de mais de 

uma sociedade? 

R. O Advogado não pode constituir mais de uma sociedade 

unipessoal de advocacia, ou fazer parte de mais de uma 

sociedade de advogados, como sócio, ou integrar uma sociedade 

de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com 

sede ou filial na mesma área territorial do respectivo Conselho 

Seccional (Art. 15, §4º, lei 8.906/94, alterada pela lei 13.247/16). 
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2.4.3. Existe alguma proibição ou exigência para 

funcionamento das sociedades? 

R. Sim. As sociedades não podem apresentar forma ou 

características de sociedade empresária, ter nome fantasia, 

realizar atividades estranhas à advocacia e ter sócio ou titular de 

sociedade unipessoal de advocacia não inscrito como advogado 

ou totalmente proibido de advogar (Art. 16 da lei 8.906/94, 

alterada pela lei 13.247/16). 

2.4.4. Qual a responsabilidade dos sócios de uma sociedade 

ou o titular da sociedade individual de advocacia sobre danos 

causados no exercício da profissão? 

R. Eles “respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos 

causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da 

advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que 

possam incorrer” (Art. 17 da lei 8.906/94, alterada pela lei 

13.247/16). 

2.4.5. A sociedade de advogados e a Sociedade Unipessoal 

tem obrigação de pagar contribuição anual/anuidade? 

R. A sociedade de Advogados deve pagar a contribuição anual. Já 

a sociedade Unipessoal por ser de responsabilidade ilimitada, não 

necessita pagar anuidade. 

2.4.6. A Sociedade pluripessoal e a unipessoal se enquadram 

no Super Simples? 

R. Sim, as duas se enquadram no Simples com regime tributário 

diferenciado, devendo fazer o enquadramento perante a Receita 

Federal do Brasil. 
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3. Convênio OAB/SP com a Defensoria Pública de SP 

3.1. Quem pode se inscrever no convênio da Defensoria 

Pública com a OAB SP e quais as condições? 

R. O advogado poderá se inscrever como pessoa física ou como 

sociedade individual, sendo vedada a participação no convênio, 

com ambas qualificações, simultaneamente. Entre outras 

condições estabelecidas pelo convênio, requer-se inscrição no 

INSS ou PIS/PASEP; agência e conta corrente junto à instituição 

bancária indicada pela DEFENSORIA; certificação digital e 

ferramentas para operar sistema de peticionamento ou 

acompanhamento digital ou eletrônico; comprovação de 

adimplemento, no momento da homologação da nova lista de 

inscritos, com os cofres da OAB/SP, etc. Ver condições e cadastro 

em: 

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5

859 

3.2. O que o Advogado deve observar antes de aceitar a 

indicação do convênio DPE-OABSP? 

R. O advogado somente deve aceitar a indicação após a avaliação 

da hipossuficiência econômica do assistido, entrega dos 

documentos hábeis a propositura da demanda e viabilidade 

jurídica da pretensão. 

3.3. O advogado conveniado pode recusar uma indicação? 

R. Em regra, não. Excepcionalmente poderá recusar se comprovar: 

os motivos elencados no art.15 da Lei 1.060/50; quebra na 

relação de confiança; ausência do estado de carência; manifesto 
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descabimento da medida pretendida; inconveniência aos 

interesses da parte ou mudança de foro de atuação. 

3.4. Quais são os deveres do advogado conveniado? 

R. Entre outros deveres estabelecidos pelo termo de convênio da 

Defensoria com a OAB SP, o advogado conveniado deve: manter 

seus dados cadastrais atualizados junto à DEFENSORIA e à 

OAB/SP, na forma definida por esta, sob pena de suspensão 

cautelar de novas indicações até a devida regularização; manter 

instalações adequadas, no seu endereço profissional, para 

atendimento dos usuários, com espera sentada e acessibilidade, 

providenciando que haja expediente no horário comercial; 

fornecer ao usuário informação atualizada, clara e compreensível, 

sobre o(s) processo(s) confiado(s) ao seu patrocínio e, sempre 

que solicitado, por escrito; comunicar prontamente o usuário, nos 

casos de recusas de indicação devidamente autorizadas, da 

necessidade de retornar à subseção ou unidade da DEFENSORIA 

para, se o caso, obtenção de nova indicação, etc. 

3.5. O Advogado conveniado pode substabelecer outro 

advogado na ação em que houve indicação do convênio? 

R. Tendo em vista o caráter personalíssimo do múnus assumido 

pelo advogado conveniado, é permitido o substabelecimento 

uma única vez em cada feito sob seu patrocínio, para um único 

ato de audiência, a outro advogado conveniado, que não fará jus 

ao recebimento de quaisquer valores. O substabelecimento em 

desacordo a esta regra sujeita o advogado às sanções previstas 

no presente convênio. 
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3.6. Quais são as penalidades previstas nos termos do 

convênio nos casos de infrações aos deveres? 

R. O descumprimento dos termos do Convênio DPE/OAB pelo 

advogado conveniado poderá ensejar a aplicação das seguintes 

penalidades: advertência; suspensão pelo prazo máximo de um 

ano e descredenciamento.  

 

4.  Advogado Correspondente e Diligências  

4.1. O que é ser Advogado Correspondente e realizar 

Diligências? 

R. A Atividade do advogado correspondente é basicamente 

“encurtar distancias”, prestando um serviço (diligência) a outro 

Advogado ou Escritório de Advocacia mediante remuneração 

previamente acertada. Na maioria dos casos, o   advogado 

correspondente é contratado para tirar cópias de parte ou 

integralmente do processo, realizar audiências como preposto ou 

como advogado substabelecido na causa, retirar ou enviar 

documentos e despachar petições com juízes. 

4.2. Por que ser Advogado Correspondente?  

R. Além da remuneração, as diligências contribuem para uma 

enorme gama de conhecimentos práticos e teóricos, auxiliando o 

Advogado em início de carreira.  

No começo da carreira existe uma grande dificuldade de inserção 

ao ramo, haja vista a baixa remuneração oferecida por escritórios 

consolidados e a dificuldade de conseguir novos cliente sem um 

nome amplamente reconhecido. 
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Assim, a atividade de correspondente garante um retorno 

financeiro em um curto espaço de tempo, bem como amplia o 

networking dos advogados. 

4.3. Por onde começar? 

R. Existem sites pagos ou gratuitos de correspondentes jurídicos 

onde o Advogado pode se inscrever e oferecer seus serviços 

quando solicitado. Os mais utilizados são: 

https://correspondentes.migalhas.com.br/ 

https://juridicocerto.com/ 

https://www.juriscorrespondente.com.br/ 

4.4. Quanto cobrar? 

R. O §6º do art. 48 do Código de Ética e Disciplina da OAB 

determina que “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”.  

A tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB São Paulo 

pode ser acessada no link a seguir: 

 http://www.oabsp.org.br/servicos/tabelas/tabela-de-honorarios 

4.5. Quais as competências desejáveis e cuidados necessários 

nas diligências? 

R. O advogado deve se comprometer com o serviço contratado, 

prestando-o de forma pontual e com qualidade, pois muitas 

vezes as diligências são cruciais para aquele que contrata os 

serviços. Ademais, o Correspondente jurídico deve se precaver 
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em relação à contratação dos seus serviços, se certificando 

exatamente de quais serviços são requeridos, para que não 

trabalhe a mais, bem como especifique os termos da prestação 

dos mesmos e o seu preço, devendo se assegurar quanto aos 

meios de prova da contratação dos serviços, de preferência por 

email. 

4.5. Quais as competências desejáveis e cuidados necessários 

nas diligências? 

R. O advogado deve se comprometer com o serviço contratado, 

prestando-o de forma pontual e com qualidade, pois muitas 

vezes as diligências são cruciais para aquele que contrata os 

serviços. Ademais, o Correspondente jurídico deve se precaver 

em relação à contratação dos seus serviços, se certificando 

exatamente de quais serviços são requeridos, para que não 

trabalhe a mais, bem como especifique os termos da prestação 

dos mesmos e o seu preço, devendo se assegurar quanto aos 

meios de prova da contratação dos serviços, de preferência por 

email. 

 

5. Informática 

5.1 Ambiente informático mínimo exigido para desenvolver a 

advocacia. 

Por conta de o processo judicial ser distribuído e tramitar 

eletronicamente, se faz requisito essencial um computador com 

acesso à internet e a mídia (cartão ou token) contendo o 

certificado digital. Os seguintes periféricos e softwares deverão 

estar instalados ou conectados ao computador: 
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5.1.1. Monitor com resolução de tela: 1024x768 ou superior; 

5.1.2. Multifuncional para impressão e/ou digitalização de 

contratos, procurações, declarações, e outros documentos; 

Dica: Na falta do scanner, muitos recorrem a câmeras de celular. 

O aplicativo CamScanner, ainda pode ajudar nesta tarefa. Ele 

pode ser encontrado nas lojas oficiais de aplicativos de celular. 

5.1.3. Navegador Internet Explorer, Mozilla Firefox, ou Google 

Chrome atualizados; 

5.1.4. Sistema Operacional: Windows 7 ou superior; 

5.1.5. Processador de texto com suporte a geração de arquivos 

PDF. 

Dica: A maioria dos processadores de texto modernos permite a 

exportação para PDF diretamente do aplicativo. Se não for o 

caso, o software PDFCreator pode ser utilizado para isso. Ele 

pode ser encontrado em https://www.pdfforge.org/ 

5.1.6. Driver do certificado digital, conforme já abordado no 

tópico 2 deste manual, essencial para a assinatura eletrônica de 

documentos. 

5.2. Como peticionar? 

R. Cada tribunal possui um sistema próprio para gerenciamento 

do processo eletrônico. O Conselho Nacional de Justiça em sua 

Resolução 185/2013, pretende instituir o sistema denominado 

PJe como sistema único de tramitação de processos judiciais o 

que ainda não ocorreu.  
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Aqui abordaremos os sistemas e-SAJ, utilizado pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, e o PJe, utilizado pela maioria dos 

demais tribunais: 

5.2.1. Sistema e-SAJ – Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo 

O sistema e-SAJ utiliza o plugin Websigner para realizar a 

interface entre o navegador e o certificado digital, possibilitando 

a assinatura digital em documentos contidos em páginas de 

internet ou autenticação de usuário. 

Para realizar a instalação do Websigner, acesse o sítio de internet 

na URL https://websigner. softplan.com.br/ e siga as instruções 

da página. 

Após a instalação, acesse http://esaj.tjsp.jus.br. Utilize a opção 

“Identificar-se”, na parte superior direita da página, e ao centro 

selecione a aba “Certificado digital”. 

Selecione o certificado e clique em “Entrar”. Apenas no primeiro 

acesso são requeridos o preenchimento de um formulário de 

cadastro e a aceitação dos termos de utilização do sistema. 

Utilize o link “Peticionamento Eletrônico” e em seguida, 

“Verificação de Requisitos” para confirmar se está tudo OK. 

5.2.2. PJe – Tribunais da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. 

O sistema PJe utiliza o PJeOffice para assinatura e validação de 

documentos no PJe, semelhante ao Websigner do e-SAJ.  

Para realizar a instalação do software, basta seguir os passos em 

http://www.pje.jus.br/wiki/ index.php/PJeOffice. 
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Dica: Navegador PJe. O Navegador PJe foi desenvolvido pelo 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e é distribuído pelo 

Conselho Nacional de Justiça. Ele pode ser encontrado para 

download direto do sítio de internet oficial do PJe: 

http://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Navegador_PJe. 

5.3. O certificado digital não foi reconhecido. O que fazer? 

5.3.1. Verifique se o dispositivo de hardware (token ou leitora de 

cartão inteligente) está conectado à porta USB de seu 

computador; 

5.3.2. Em caso de leitora de cartão inteligente, verifique se a sua 

carteira profissional está inserida; 

5.3.3. Verifique se o certificado não está expirado; 

5.3.4. Verifique se o driver do dispositivo não está atualizado; 

5.3.5. Se ainda assim não funcionar, execute a limpeza dos 

arquivos temporários do navegador de internet, ou tente em 

outro navegador. 

ATENÇÃO: Não é recomendável fazer nada além do que já foi 

sugerido, em especial se o operador não tiver conhecimentos 

técnicos em informática. Neste caso, o melhor a fazer é chamar 

um técnico especializado. 

5.4. Mais algumas dicas de serviços e aplicativos 

5.4.1. Serviços e aplicativos gratuitos 

5.4.1.1. LegalCloud – Calculadora de Prazos Processuais: Esse 

serviço cria uma tabela contando todos os dias do prazo 

processual. https://app.legalcloud.com.br 
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5.4.1.2. Calculadora de execução penal – CNJ: Serviço essencial 

para advogados que militam na área da execução penal. 

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-

penal/calculadora-de-execucao-penal 

5.4.1.3. DrCalc – Cálculos de juros e atualização monetária: 

Serviço que facilita a geração de planilhas de atualização de 

débitos judiciais, de acordo com as tabelas e índices oficiais. 

http:// www.drcalc.net/ 

5.4.1.4. Evernote: Integrado ao computador, e ao celular, esse 

aplicativo permite anotar praticamente tudo em qualquer local, 

tornando todo o conteúdo pesquisável. https://evernote.com/ 

intl/pt-br  

5.4.1.5. Workflowy: Um aplicativo simples e funcional para a 

criação de listas de todos os tipos. https://workflowy.com/ 

5.4.1.6. Trello: Aplicativo para gerenciamento de projetos. 

https://trello.com/ 

5.4.2. Serviços e aplicativos pagos 

5.4.2.1. Braintoss: Esse aplicativo de celular permite enviar 

qualquer mensagem de texto, imagem ou voz direto para seu 

endereço de e-mail tornando-se indispensável para anotações 

rápidas a qualquer momento. O aplicativo é pago apenas uma 

vez. https://braintoss.com/ 

5.4.2.2. ZeroPaper: Solução para gerenciamento financeiro. O 

serviço é pago por mês ou ano. https://www.zeropaper.com.br/  

5.4.2.3. G-Suite (antigo Google Apps): Solução que inclui, e-mail, 

agenda, lista de tarefas, armazenamento em nuvem, e edição de 

documentos e planilhas, dentre outras funcionalidades. Tudo a 



 

30 

partir do seu navegador ou aplicativos em seu celular. O serviço é 

pago por mês ou por ano. https://gsuite.google.com 

5.4.2.4. Microsoft Office 365: Serviço que inclui armazenamento 

em nuvem (Onedrive), chamadas telefônicas (Skype), os 

aplicativos tradicionais do Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint), dentre outros. O serviço é pago por mês ou por ano 

e pode ser encontrado mais em conta em lojas ou representantes 

Microsoft.  https://products.office.com/pt-br/home  

6. Cláusulas importantes em contratos advocatícios e 

outros documentos 

6.1. Além dos documentos necessários para propositura da 

demanda, quais documentos são importantes solicitar ao 

cliente?  

R. O advogado precisa se precaver quanto a possíveis 

adversidades que possam surgir em seu desfavor. 

A primeira é referente a narrativa fática apresentada pelo cliente. 

É importante lembrarmos que o advogado não é parte, mas o 

procurador de determinada pessoa com poderes para 

representá-la nos autos do processo, ou seja, a narrativa que 

deverá constar na peça processual é exatamente aquela trazida 

pelo representado.  

Por esse motivo, para que não haja questionamentos quanto aos 

fatos lançados pelo advogado na peça processual, é de suma 

importância que se colha no ato do atendimento uma declaração 

pormenorizada assinada pelo cliente de todos os fatos que está 

narrando, que deverá ser arquivada.  
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A segunda é acerca dos documentos entregues ao advogado. O 

advogado é responsável por todos documentos que receber de 

seu cliente, por esse motivo se faz necessário que seja 

formalizado todos os documentos que está recebendo, bem 

como a data de devolução dos mesmos, quando esta ocorrer.  

 

 

6.2. Como o advogado deverá proceder quando do 

recebimento de valores nos autos do processo?  

R. A princípio o advogado deverá repassar o valor integralmente 

para o seu cliente e depois, prestada as contas, requerer o 

pagamento do que lhe é devido.  

Contudo, há a possibilidade de o advogado fazer constar no 

contrato de prestação de serviços jurídicos cláusula expressa e 

específica para autorizar a retenção de seus honorários, 

repassando ao cliente somente a diferença do valor, já 

descontado os honorários pelo serviço prestado. 

O advogado também poderá juntar aos autos o seu contrato de 

honorários antes que seja expedido o mandado de levantamento 

ou precatório solicitando ao juízo que lhe sejam pagos 

diretamente, deduzindo-se da quantia a ser recebida pelo 

constituinte.  

Em todos os casos a prestação de constas ao constituinte se faz 

necessária.  

Observa-se, ainda, que a importância ora mencionada é aquela 

objeto da demanda, devida ao cliente, e não referente aos 
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honorários advocatícios sucumbenciais, que são devidos 

exclusivamente ao advogado. 

6.3. É possível incluir no contrato de prestação de serviços 

jurídicos cláusula penal? 

R. O advogado, ao elaborar o contrato de prestação de serviços 

jurídicos, poderá incluir no referido instrumento tal cláusula. 

A princípio é possível vincular a cláusula penal nos casos de mora 

e/ou inadimplemento, por exemplo, sendo estipulada multa 

contratual, com valor fixo ou em porcentagem sobre o contrato, 

com juros e correção, no caso de não pagamento dos honorários 

na forma, no tempo e no lugar pactuado.  

Não é recomendável relacionar a cláusula penal aos casos de 

revogação ou de renúncia de mandato, uma vez que se trata de 

direito potestativo do advogado e da parte. Entretanto, nesse 

caso, não se afasta a possibilidade de cobrança dos honorários 

de forma proporcional ao serviço prestado. 

6.4. É preciso delimitar os serviços que serão prestados no 

contrato advocatício? 

R. Para que o advogado não se obrigue a prestar serviço todo e 

qualquer serviço compatível com as suas forças e condições, isto 

é, superior ao que de fato foi contratado, torna-se necessário que 

especifique detalhadamente os serviços que prestará. 

Alguns pontos básicos sempre deverão ser observados. Definir 

qual tipo de procedimento que será adotado, por exemplo, 

processo de conhecimento, de execução. Indicar a parte contrária 

e, quando já existente, o número do processo, a vara que está em 

trâmite. Apontar em quais instâncias o advogado atuará. 
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Mencionar se atividades extrajudiciais estarão inclusas ou não no 

valor indicado no contrato. Deixar expressamente definido, 

especialmente nos casos de propositura de ação judicial, o prazo 

para a realização do ato. 

6.5. No caso de revogação ou renúncia da procuração o 

advogado fará jus ao recebimento de honorários de forma 

proporcional? 

R. Sim. As partes poderão livremente pactuar por meio do 

contrato advocatício o valor devido a título de honorários 

advocatícios a depender da fase processual que os autos se 

encontraram, respeitados os princípios basilares da advocacia.  

Entretanto, quando não pactuado pelas partes, o Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil determina a 

forma de cálculo dos honorários, que poderá ser utilizada como 

parâmetro neste caso: um terço dos honorários é devido no início 

do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o 

restante no final. 

6.6. Os horários de atendimento ao cliente poderão ser 

estipulados no contrato de advocacia? 

R. O contrato firmado entre o advogado e seu cliente poderá 

conter em seu conteúdo a especificação dos horários em que o 

advogado ficará disponível para sanar eventuais dúvidas ou 

apresentar andamentos processuais.  

Em caso de contatos fora do horário pactuado, será possível ser 

pactuado valor adicional pelo serviço extra. 

Não menos importante é a especificação da forma pela qual o 

contato poderá ser realizado, e-mail, WhatsApp, ligação 

telefônica, para que não haja divergências quando do contato. 
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7. Ética e Disciplina 

7.1. Deveres Gerais 

7.1.1. Qual o papel do advogado? 

R. De acordo com o art. 2º do Código de Ética e Disciplina da 

OAB, o advogado é um profissional indispensável à Justiça, sendo 

defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da 

moralidade, e deve cumprir seu papel de acordo com sua elevada 

função e os valores a esta inerentes.  

7.1.2. Quais os deveres do advogado? 

R. Dentre outros, destacam-se os deveres de honrar a profissão; 

atuar com destemor; velar por sua reputação pessoal e 

profissional; aperfeiçoar-se constantemente; estimular a 

conciliação e desaconselhar aventuras judiciais; e abster-se de 

patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à 

advocacia, contratar honorários advocatícios em valores 

aviltantes, bem como não entender-se diretamente com a parte 

adversa que tenha patrono constituído sem o assentimento 

deste. 

7.1.3. Quais são as regras de conduta que o Advogado deve 

seguir em relação aos clientes? 

R. As relações Advogado-Cliente estão previstas no Capítulo III do 

Código de Ética e Disciplina da OAB, o qual determina, em 

termos gerais, o dever de prestação de informações claras e 

inequívocas ao Cliente e das consequências que podem advir da 

demanda; confiança recíproca; autonomia no exercício da 

profissão, não se submetendo a intenções contrárias do cliente; 
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quando da extinção ou desistência da causa, ou extinção do 

mandato, necessária a  prestação pormenorizada de contas; e por 

fim, o direito do advogado de substabelecer outro com reserva 

de poderes, sendo que o substabelecimento sem reserva de 

poderes demanda o prévio e inequívoco conhecimento do 

cliente. 

7.1.4. Quais os limites do sigilo profissional? 

R. O Advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos que tome 

conhecimento no exercício de sua profissão, presumindo-se 

confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre 

advogado e cliente.  

A exceção ao sigilo são circunstâncias excepcionais de justa 

causa, como casos de grave ameaça ao direito à vida, à honra, ou 

que envolvam defesa própria.  

7.1.5. Como se deve dar a previsão contratual dos honorários? 

R. O contrato de honorários advocatícios deve se dar 

preferencialmente por escrito, mas não se exige forma especial, 

devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, o seu 

objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a 

extensão do patrocínio, esclarecendo se este abrangerá todos os 

atos do processo ou limitar-se-á a determinado grau de 

jurisdição, além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se 

mediante transação ou acordo. Demais informações ver art. 48 e 

seguintes do Novo Código de Ética e Disciplina da OAB. 

7.1.6. O que fazer quando nos depararmos com uma violação 

ao código de ética e disciplina da OAB? 
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R. Se observada a ocorrência de uma possível violação disciplinar 

por parte de um Advogado, tal conduta deve ser rechaçada pela 

comunidade jurídica e sociedade, devendo ser denunciada ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da Subseção competente, que 

tomará as providências cabíveis para analisar a denúncia, e se 

procedente, instaurar processo disciplinar para apurar a infração. 

Ver artigos 55 e seguintes do Novo Código de Ética e Disciplina 

da OAB.  

7.2. Publicidade na Advocacia 

7.2.1. Como o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil encara a publicidade profissional? 

R. É preciso ter em mente que, ao contrário do que muito se diz, 

a publicidade profissional na advocacia não é proibida. Na 

verdade está regulamentada pelo Código de Ética entre os 

Artigos 39 e 47. A principal regra sobre a publicidade profissional 

do advogado é que ela deve ter caráter meramente informativo e 

deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar 

captação de clientela ou mercantilização da profissão. 

7.2.2. O que é expressamente proibido quando fala-se de 

publicidade profissional? 

R. O Código de Ética e Disciplina prevê em seu Artigo 40 quais 

são as hipóteses terminantemente proibidas de publicidade e 

divulgação dos serviços jurídicos. São elas:  

7.2.2.1. a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e 

televisão;  

7.2.2.2. o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas 

assemelhadas de publicidade;  
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7.2.2.3. as inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou 

em qualquer espaço público;  

7.2.2.4. a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a 

de outras atividades;  

7.2.2.5. o fornecimento de dados de contato, como endereço e 

telefone, em colunas ou artigos literários, bem assim quando de 

eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em 

veiculação de matérias pela internet; 

7.2.2.6. a utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou 

formas assemelhadas de publicidade, com o intuito de captação 

de clientela. 

7.2.3. Como um advogado deve ser portar quando participar 

de entrevista a algum veículo de comunicação? 

R. Esse tipo de exposição deve ser eventual e sempre visar a 

objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, 

sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados 

pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus 

colegas de profissão. Nessas oportunidades, é possível a 

divulgação do nome, especialidade e e-mail profissional do 

advogado.  

7.2.4. Quais informações podem constar em cartão 

profissional ou material de escritório além do nome do 

profissional e número da OAB? 

R. Poderão constar os títulos acadêmicos do advogado e as 

distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem com o 

as instituições jurídicas de que faça parte, e as especialidades a 

que se dedicar, o endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR 
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code, logotipo e a fotografia do escritório, o horário de 

atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. 

7.2.5. É possível patrocinar eventos ou revistas como uma 

forma de publicidade? 

R. Sim, desde que sejam eventos ou publicações de caráter 

científico ou cultural, que seu conteúdo seja de interesses dos 

advogados e que sua circulação fique adstrita a clientes e a 

interessados do meio jurídico. 

7.2.6. O advogado pode se valer de mídias sociais como 

forma de publicidade? 

R. Sim, a publicidade veiculada pela internet ou por outros meios 

eletrônicos deverá sempre observar o caráter meramente 

informativo e primar pela discrição e sobriedade, não podendo 

configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. 

Busque gerar conteúdo informativo aos seus clientes que 

despertem seu interesse e que estimulem o compartilhamento 

orgânico, sem proibido o compartilhamento patrocinado.  

 

8. Comportamento em audiências 

8.1. Como se dirigir ao juiz e ao promotor? 

R. A conduta do advogado e da advogada deve sempre ser 

cordial. Em uma audiência, é educado cumprimentar todos os 

presentes. Tradicionalmente, ao se dirigir ao magistrado é 

utilizada a expressão “excelência” - a qual também pode ser 

utilizada para os membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, bem como para colegas advogados. No dia-a-dia, 
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entretanto, a expressão “doutor” é também aceitável para todos 

os participantes da audiência. 

8.2. O que significa a expressão “pela ordem”? Quando 

utilizá-la? 

R. A expressão “pela ordem” se refere à ordem processual, ao 

correto desenvolvimento do processo. É utilizada 

semelhantemente a um pedido de licença, quando o advogado 

precisa interromper o ato sendo executado para discutir alguma 

questão relevante e pertinente. Alguns exemplos do “pela 

ordem”: antes da oitiva das testemunhas, para pleitear o 

depoimento pessoal da parte; no início da qualificação da 

testemunha, para realizar a contradita; para impugnar pergunta 

feita pelo advogado da parte contrária que, por qualquer motivo, 

esteja induzindo a testemunha ou seja impertinente para o 

desenvolvimento do processo; ao final das oitivas, para requerer 

a acareação. 

8.3. Durante a oitiva de testemunhas, como formular as 

perguntas? 

R. As perguntas a serem feitas para a testemunha precisam ter 

relação com o objeto da lide, sendo formuladas de maneira 

objetiva. No processo civil, assim como no criminal, utiliza-se o 

método de “inquirição direta”, em que o advogado faz as 

perguntas diretamente para a parte; já no processo trabalhista, 

ainda vigora o método “presidencial”, em que a pergunta é feita 

para o juiz, que a reformulará para a testemunha. Para muitos 

juízes, entretanto, é considerado educado utilizar o método 

presidencial mesmo a lei permitindo a inquirição direta – o que 
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não significa que o advogado não possa optar por utilizar o 

sistema previsto na lei processual.  

8.4. O comportamento do advogado é igual em qualquer 

audiência? 

R. Não. Existem 07 tipos mais comuns de audiência, e o 

comportamento em algumas é diferente do de outras: 

conciliação e mediação, preliminar, instrução e julgamento, una, 

concentrada e administrativa, além do tribunal do júri e das 

sustentações orais nos tribunais. 

 

8.4.1. Como deve ser o comportamento em uma audiência de 

conciliação e mediação? 

R. Na conciliação e mediação vigora o princípio do protagonismo 

das partes. O advogado atua de forma mais consultiva, 

orientando seu cliente sobre as consequências jurídicas das 

propostas de acordo em discussão. Também deve o advogado 

observar a adequação do procedimento e fiscalizar a atuação do 

conciliador ou mediador, notadamente quanto à imparcialidade. 

Intervenções devem ser evitadas, ao passo que as partes devem 

ser instigadas a atuar diretamente.  

Nas conciliações o advogado ainda pode assumir papel de 

negociador, mas sem tomar a frente da parte. Nas mediações, 

entretanto, isso é totalmente inadequado. Numa sessão ou 

audiência de mediação, a voz do cliente deve ser ouvida com 

absoluta prioridade, devendo o advogado limitar-se a responder 

ao cliente quando questionado, ou intervir apenas quando 

verifica inadequação do procedimento. 
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8.4.2. Como deve ser o comportamento em uma audiência 

preliminar? 

R. Audiências preliminares são designadas com o objetivo de 

produzir provas para a concessão de uma tutela provisória. Por 

isso, o advogado deve ser objetivo, limitando-se apenas à tutela 

pretendida, sem se delongar quanto ao mérito da questão. 

8.4.3. Como deve ser o comportamento em uma audiência de 

instrução e julgamento? 

R. Audiências de instrução são aquelas em que se pretende 

produzir provas para obter o provimento final. Ao contrário das 

preliminares, nas de instrução deve o advogado ter em mente o 

provimento final pretendido e pautar suas perguntas para essa 

finalidade. O protagonismo é do advogado, a quem compete 

majoritariamente os momentos de fala – inclusive orientando seu 

cliente quanto aos momentos oportunos para se manifestar ou se 

calar. A única ressalva é que não é adequado dirigir-se à parte 

contrária sem permissão do colega advogado que a representa. 

Nas audiências de instrução e julgamento é esperado que o 

advogado assuma postura mais firme, o que é diferente de ser 

grosseiro. O advogado não pode ter medo de questionar a 

postura do juiz, podendo, inclusive, insistir que perguntas 

indeferidas constem da ata – e se recusar a assiná-la quando tal 

insistência não é observada. Caso atinja um impasse com o 

magistrado, sempre existe a opção de buscar a Comissão de 

Prerrogativas da OAB local. 

8.4.4. Como deve ser o comportamento em uma audiência 

una? 
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R. A audiência una, normalmente designada nos juizados 

especiais cíveis e na justiça do trabalho, nada mais é do que uma 

conciliação e mediação, instrução e julgamento numa mesma 

oportunidade. Assim sendo, durante os momentos de conciliação 

o advogado deve adotar a postura idêntica à da audiência 

específica. Se nada for acordado, o advogado passa a assumir 

postura idêntica àquela das audiências de instrução e julgamento. 

8.4.5. Como deve ser o comportamento em uma audiência 

concentrada (ECA)? 

R. Audiências concentradas ocorrem na execução de medidas de 

proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e 

são realizadas com a presença simultânea de representantes dos 

órgãos que compõem a rede de proteção social, tais como CRAS, 

CREAS e Conselho Tutelar, além do abrigo em que o menor está 

e do setor de apoio psicossocial. Nessas audiências o papel do 

advogado é de analisar os relatórios trazidos pela rede, discutir 

com o Ministério Público e a Defensoria Pública o melhor 

caminho a ser tomado e, havendo ou não concordância, pleitear 

ao juiz o que entender adequado. Também é facultado ao 

advogado solicitar ao juiz que peça esclarecimentos a qualquer 

dos representantes da rede de apoio acerca de informações 

constantes do laudo.  

8.4.6. Como deve ser o comportamento do advogado em uma 

audiência administrativa? 

R. Nas audiências administrativas estão incluídas os 

interrogatórios policiais e as audiências em processos 

administrativos. Nas primeiras, a postura é semelhante à da 

audiência de instrução e julgamento, com a diferença que o 
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advogado pode orientar o cliente mesmo durante as perguntas 

formuladas pelo investigador, escrivão ou delegado. Nas últimas, 

o comportamento a ser adotado é o mesmo das audiências de 

instrução e julgamento. 

8.4.7. Como deve ser o comportamento do advogado no Júri? 

R. Durante as sessões do Tribunal do Júri, por conta do princípio 

da Plena Defesa, o advogado possui mais liberdade para elaborar 

a defesa do cliente. Durante o interrogatório e a inquirição de 

testemunhas, a postura é a mesma das audiências de instrução e 

julgamento. A diferença se dá no momento dos debates, em que 

o advogado deve apresentar seus argumentos oralmente, a partir 

das provas produzidas anteriormente. Mesmo que a atuação se 

dê como assistente de acusação, a postura é a mesma. Vale 

lembrar, mesmo sendo mais livre ainda é necessário se portar de 

forma educada e cordial com os presentes. 

8.4.8. Como deve ser o comportamento do advogado nas 

sustentações orais nos tribunais? 

R. De forma semelhante aos debates no Júri, nas sustentações 

orais compete ao advogado apresentar, oralmente, aos 

julgadores as questões pertinentes ao caso. Vale lembrar que, 

mesmo passado o momento da sustentação, o advogado pode 

permanecer na sessão de julgamento e, inclusive, apresentar 

questões de ordem. 

 

9. Tributação na Advocacia 

9.1. Quais os tributos incidentes sobre a prestação de serviços 

advocatícios como Pessoa Física? 
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9.1.1. ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Trata-

se de imposto municipal. Varia de 2% a 5% sobre os serviços 

prestados ou pode ser fixado em valor trimestral. No caso de 

Bauru o Imposto é cobrado de 2 formas: Ad Valorem, 2% sobre 

cada serviço prestado, ou Fixo Trimestral, a cada 3 meses o 

advogado deve recolher o valor de R$240,26. 

9.1.2. IR: Imposto sobre a Renda. O montante a ser recolhido 

dependerá dos rendimentos auferidos pelo advogado, incidindo 

de forma progressiva, de acordo com a seguinte tabela: 

Base de cálculo mensal 

em R$ 

Alíquota % Parcela a deduzir do 

imposto em R$ 

Até 1.903,98 - - 

De 1.903,99 até 

2.826,65 

7,5 142,80 

De 2.826,66 até 

3.751,05 

15,0 354,80 

De 3.751,06 até 

4.664,68 

22,5 636,13 

Acima de 4.664,68 27,5 869,36 

9.1.3. INSS: Contribuição da Seguridade Social. Incidente sobre os 

valores recebidos, até o teto do salário de contribuição, vide 

tópico 10. 

9.2. O que pode ser deduzido do Imposto de Renda? 

R. Como pessoa física, o advogado poderá deduzir do Imposto 

de Renda as suas despesas para o trabalho, desde que as 

escriture regularmente em livro-caixa. Tais despesas devem ter 

relação com o trabalho, como por exemplo, energia, água, luz, 

internet, salário de secretária, aluguel, e a escrituração deve ser 
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fidedigna, com as notas fiscais ou recibos, sob pena das despesas 

serem rejeitadas pelo fisco. 

9.3. Quais tipos de Pessoa Jurídica os advogados podem 

constituir? 

R. Os advogados somente podem constituir uma sociedade 

simples de advogados ou então uma sociedade unipessoal. Não 

poderá ser MEI (Micro Empreendedor Individual) por falta de 

previsão legal, tampouco EIRELI tendo em vista que a atividade 

advocatícia não se perfaz como prática comercial, sob pena de 

violação ao Estatuto da Advocacia. 

9.4. Como Pessoa Jurídica, quais os tributos que devem ser 

recolhidos? 

R. Considerando que o objetivo do presente manual é atingir o 

jovem advogado, não abordaremos a sistemática tributária e 

contábil do Lucro Presumido ou do Lucro Real, tendo em vista 

que o Simples Nacional (LC 123/06) abarca rendimentos de até 

R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

No simples nacional os serviços advocatícios se enquadram no 

Anexo IV da LC 123/06, de acordo com o inciso VII, do §5º do 

art.18 de referida lei. Neste caso, vários tributos são reunidos 

(IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e ISSQn) sob um único título, o qual a 

Sociedade pagará uma única parcela calculada sobre sua receita 

bruta, de acordo com a aplicação de alíquota prevista no artigo 

18 e seguintes da LC123/16. 

Receita Bruta em 12 Meses (em 

R$) 

Alíquota Valor a Deduzir (em 

R$) 

1ª 

Faixa 

Até 180.000,00 4,50% - 
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2ª 

Faixa 

De 180.000,01 a 

360.000,00 

9,00% 8.100,00 

3ª 

Faixa 

De 360.000,01 a 

720.000,00 

10,20% 12.420,00 

4ª 

Faixa 

De 720.000,01 a 

1.800.000,00 

14,00% 39.780,00 

5ª 

Faixa 

De 1.800.000,01 a 

3.600.000,00 

22,00% 183.780,00 

6ª 

Faixa 

De 3.600.000,01 a 

4.800.000,00 

33,00% 828.000,00 

9.5. A Sociedade Advocatícia simples ou unipessoal deve 

contribuir para a Previdência, fora os tributos unificados do 

Simples Nacional? 

R. Sim. As sociedades devem recolher separadamente a 

Contribuição Previdenciária Patronal – CPP, que não está incluída 

no cálculo dos tributos unificados pelo Simples Nacional, 

conforme previsão do art. 12, inciso V, da LC 123/06. Referida 

contribuição deve ser calculada em conformidade com o art. 22 

da Lei 8.212/91 (20% da folha de pagamento). 

10. Previdência Social 

10.1. O que é a Seguridade Social? 

R. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 

destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à 

assistência social (art. 1º da Lei 8212/91). 

10.2. Finalidade da Previdência Social? 
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R. A Lei 8.212/91 estabelece em seu Art. 3º, caput, que “A 

Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários 

meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 

incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego 

involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles 

de quem dependiam economicamente”. 

10.3. Qual o enquadramento dos Advogados perante a 

Previdência? 

R. De acordo com a Lei 8.212/91, é possível enquadrar o 

advogado nas categorias de Empregado (art. 12, inciso I, alínea 

a), no caso de registro de CTPS, ou como Contribuinte individual 

(art. 12, inciso V, alínea h), como quando este exerce atividade 

por contra própria, por exemplo. 

10.4. O advogado deve pagar a Previdência Social - INSS? 

R. Sim, pois no Brasil a vinculação jurídica do trabalhador à 

Previdência Social independe da manifestação de vontade do 

indivíduo, a filiação é automática e se dá de imediato, com o 

exercício de trabalho remunerado. (art. 201, da CF e arts. 10 a 12 

da Lei 8.212/91). 

10.5. Quanto deve ser recolhido a título de INSS do Advogado 

Empregado? 

R. O INSS do advogado empregado é calculado mediante a 

aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-de-

contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o 

disposto no art. 28 da Lei 8.212/90, de acordo com a seguinte 

tabela (art. 20 da Lei 8.212/91): 

Salário-de-contribuição Alíquota em % 

até 1.659,38 8,00 
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de 1.659,38 até 2.822,90 9,00 

de 2.822,90 até 5.645,80 11,00 

Valores atualizados pela Portaria do MF nº 15 de 16.01.2018. 

Obs. O valor máximo do INSS do segurado empregado é R$ 

621,04. 

10.6. Como se dá o recolhimento à Previdência em relação ao 

contribuinte Individual e Facultativo? 

R. Os contribuintes Individuais ou Facultativos devem recolher o 

INSS de acordo com a seguinte tabela: 

Alíquota em 

% 

Limite (R$) 

11%* R$ 104,94 (Salário Mínimo) 

20% Entre R$ 190,80 (salário mínimo) e R$ 1.129,16 (teto) 

*Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência - não dá 

direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão 

de Tempo de Contribuição. 

Obs. O teto do salário de contribuição é de R$ 5.645,80. 

 

11. Código de vestimenta 

11.1. A escolha das roupas impacta em nas relações pessoais 

e profissionais?  

R. Sim, a escolha de cada peça e acessório revela para o mundo 

muito a nosso respeito: nossa personalidade, valores, gostos e 

estilo de vida. 

A roupa é o reflexo da sociedade, é uma representação de nossos 

interesses, desejos, modos, ou seja, a sua roupa fala por você. 
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Através das roupas é possível perceber traços da personalidade 

de quem as está vestindo. Uma pessoa bem vestida inspira 

confiança e segurança. 

11.2. De que forma as vestes do Advogado interferem em sua 

carreira profissional? 

R. Estudos indicam que em menos de 10 segundos formamos um 

julgamento inicial da pessoa com quem estamos interagindo ou 

observando. Tal dado mostra que somos seres visuais e, em 

poucas palavras, nossa imagem é a percepção que o outro tem 

de nós. É a partir dela que portas se abrem ou fecham. Além 

disso, pesquisas apontam que pessoas que se preocupam com a 

imagem que estão passando no ambiente de trabalho ganham 

9% a mais do que as pessoas que não se preocupam. Observe 

que a questão aqui não é em relação à beleza, mas sim em 

relação a ter uma imagem bem cuidada. 

11.3. Como inspirar bons atributos por meio da imagem? 

R. Para inspirar profissionalismo, confiabilidade, competência é 

necessário realizar avaliação da própria imagem e definir qual a 

mensagem queremos transmitir. Reflita sobre as qualidades que 

você gostaria que fossem associadas a seu nome, principalmente 

àquelas que você sabe que o diferenciam dos outros profissionais 

da sua área, e faça delas sua marca registrada. Investigue 

também a imagem que você transmite atualmente. O que as 

pessoas de sua confiança acham de você? 

11.4. Com que roupa ir ao trabalho?  
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R. É fundamental ter autoconhecimento e saber qual a melhor 

forma de se apresentar na sua profissão. É preciso calcular como 

projetar quem você é de acordo com o que seu trabalho exige. 

11.5. O que é mais adequado?  

R. Uma imagem mais poderosa, mais acessível, mais 

comunicativa, mais eficiente ou mais amigável? Pense na imagem 

corporativa. A ideia é combinar sua personalidade com o seu 

trabalho. Como o seu ofício espera que você se vista? É 

importante pensar em como conciliar o seu estilo pessoal com o 

estilo corporativo, ou seja, misturar quem você é com o que o seu 

trabalho pede. 

11.6. Existe um padrão inflexível a ser seguido?  

R. Não. É preciso se vestir de forma diferente para cada situação, 

pois precisamos comunicar mensagens diferentes. De maneira 

geral, um(a) advogado(a) deve passar uma mensagem mais séria, 

mais discreta e de controle pessoal. 

 

12. Benefícios e Comissões da OAB 

12.1. Quais benefícios o Advogado tem perante o Conselho 

Federal da OAB? 

R. O Conselho Federal da OAB tem um site próprio chamado 

“Clube de Serviços aos Advogados” onde disponibiliza a lista de 

todos os parceiros e descontos oferecidos para todos os 

Advogados do Brasil. O Site é o: 

https://clubedeservicos.oab.org.br 
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12.2. Quais benefícios para os advogados inscritos na Seccão 

de São Paulo? 

R. No Estado de São Paulo a CAASP - Caixa de Assistência dos 

Advogados de São Paulo,oferece inúmeros benefícios para toda a 

classe em diversas áreas. A CAASP SHOP vende livros e produtos 

de Farmácia com descontos. A CAASP Esportes e Lazer promove 

regularmente eventos em diferentes modalidades de esportes e 

lazer, mantendo também uma colônia de férias para os 

advogados. Por fim, a CAASP tem um clube de serviços onde 

parceiros inscritos ofertam Cupons de descontos para 

advogados. Site: https://www.caasp.org.br 

12.3. Quais benefícios a 21ª Subsecção da OABSP em Bauru 

oferta para os advogados? 

R. A Subsecção de Bauru mantém convênios com empresas de 

variados ramos para oferecer descontos em produtos e serviços 

para os Advogados. Algumas das áreas atendidas pelos 

convênios são: Academias, roupas, beleza, lavanderias, cursos, 

hotéis, automotivo e outros. Site: 

http://oabbauru.org.br/convenios 

12.4. O que faz a ESA Bauru? 

R. A ESA – Escola Superior de Advocacia é responsável por 

promover cursos e palestras a fim de contribuir para o 

aprimoramento e aperfeiçoamento profissional, cultural e técnico 

dos operadores do direito.  A ESA/SP atua na área de pós-

graduação, suporte técnico-jurídico e extensão universitária. 

12.5. Quais são as Comissões da Subsecção de Bauru? 
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R. A 21ª Subsecção da OABSP em Bauru mantém 62 Comissões, 

cada qual com uma temática e propósito. A função destas 

Comissões é tratar de temas afetos aos interesses da Advocacia, 

assim como debater e propor ações em relação a assuntos caros 

à toda sociedade. Existem comissões permanentes, com reuniões 

periódicas, e comissões especiais, que reúnem seus membros 

quando necessário, sendo que em todas comissões os membros 

são voluntários. Site: http://oabbauru.org.br/comissoes 

12.6. O que faz a Comissão da Jovem Advocacia? 

R. A CJA – Comissão da Jovem Advocacia de Bauru preocupa-se 

em acolher os novos advogados para que ocorra uma melhor 

adaptação destes no mercado de trabalho e também perante a 

própria OAB. O trabalho da Comissão consiste, em termos gerais, 

em recepcionar os jovens advogados nas reuniões e celebrações 

de entrega das carteiras, auxiliar as demais comissões nos 

eventos da Subsecção, assim como promover eventos próprios, 

como o Show de Talentos e reuniões para tratar de temas vitais 

da carreira da Jovem Advocacia. Ademais, a CJA mantém um 

grupo no WhatsApp que serve como espaço para troca de 

informações sobre a o exercício da advocacia. 

13. Prerrogativas 

13.1. O que são as prerrogativas do advogado? 

R. Elas são a garantia de que o advogado possa exercer com 

dignidade e independência sua profissão na defesa dos direitos 

de seu cliente.  Prerrogativa não é um privilégio, são garantias 

legais ao exercício profissional da advocacia. 
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13.2. O que as prerrogativas profissionais do advogado 

representam para o Cidadão? Prerrogativa é do advogado ou 

do cidadão? 

R. As prerrogativas para exercício da profissão do advogado 

impactam diretamente na qualidade da prestação de serviços ao 

cliente, ao cidadão, pois se o advogado for privado de tais 

garantias, seu trabalho será afetado de tal modo que os 

interesses do cliente podem não ser devidamente atendidos e 

respeitados pelos órgãos públicos. Portanto, sem as prerrogativas 

da advocacia, o lesado passa a ser o próprio cidadão que 

contratou o advogado. 

13.3. Quem ofende as prerrogativas dos advogados? 

R. Servidor público e particulares em situações que o advogado 

deve exercer sua profissão. 

13.4. Quais tipos de violação de prerrogativas o advogado 

encontra no dia-a-dia? 

R. Os problemas vão desde embaraços menos significativas, 

como dificuldade ter acesso a um juiz, despachar, acesso a cliente 

preso, cargas e cópia de processos. 

13.5. O que deve fazer o advogado quando tiver sua 

prerrogativa violada? 

R. O primeiro defensor das prerrogativas é o próprio advogado, 

que deve buscar os meios necessários para fazer valer suas 

prerrogativas quando da violação por um funcionário público ou 

particular, devendo se valer em um primeiro momento da 

argumentação e embasamento legal. Caso a situação não se 

resolva, a comissão de prerrogativas deve ser acionada ou até 
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mesmo solicitar o auxílio de um colega advogado que esteja nas 

proximidades para ajudá-lo. 

13.6. Quais as punições para quem ofende as prerrogativas 

do Advogado? 

R. Caso o ofensor seja funcionário público, reclamação junto a 

corregedoria do órgão competente, cabendo até mesmo 

desagravo a depender da gravidade da violação, ocasião em que 

OAB se reúne publicamente como ato de apoio ao colega 

Advogado e em reprovação ao ofensor.  

Ainda, são cabíveis medidas judicias como habeas corpus, 

mandado de segurança e reparação civil da ofensa à prerrogativa. 

Por fim, caso o Advogado necessite, a OAB Bauru disponibiliza 

canal de atendimento via WhatsApp da Comissão de 

Prerrogativas para atender as solicitações, qual seja, (14) 99720-

2099. 

 

14. Mensagem para a Jovem Advogada 

Hoje mais um ciclo se inicia e neste momento nós olhamos para 

trás e vemos que o nosso caminho se construiu de forma única: 

alguns percalços, superações, outras resistências, redenções e, 

neste seguimento, esse caminho se constituiu de forma 

solidificada pela persistência e fé.  

Os inícios são árduos. A falta de experiência e de perspectiva 

quanto aos a serem percorridos traz inseguranças e receios e não 

poderia ser diferente no início da carreira profissional. Todos, 

indistintamente, passamos por essas etapas, porém esse caminho 

acaba por possuir alguns obstáculos mais penosos quando 
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percorrido pela mulher advogada, podendo se intensificar se esta 

for inexperiente na profissão. 

É inegável que o princípio da isonomia impera no ordenamento 

jurídico pátrio, estando resguardado pela nossa Carta 

Republicana de 1988 em seu art. 5º, I, sendo consagrado como 

cláusula pétrea frente a tamanha importância do direito tutelado, 

porém, infelizmente a realidade legislativa confronta com a 

realidade fática. A igualdade de gênero no âmbito profissional e 

social é algo que se faz relutante por décadas, transcendendo 

gerações e é assunto que deve ser priorizado nas pautas de 

discussões dos direitos de âmbitos sociais e humanos, pois é uma 

ideologia que contraria bases principiológicas do ordenamento 

jurídico como um todo (nacional e internacional) afrontando 

abruptamente a dignidade da pessoa humana e acarretando por 

consequência  a incitação à violência contra a mulher; por isso o 

alerta e a pertinência da temática. 

Em razão da constatação reiterada da violação a igualdade e 

discriminação em relação a mulher advogada, o assunto chegou 

ao crivo do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 

o qual por permissivo do art. 54, V da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB) no uso de suas atribuições, editou o Provimento nº 

164/2015, instituindo o Plano de Valorização da Mulher 

Advogada, que entrou em vigência aos 01.01.2016. Referido 

Provimento possui por objetivo o fortalecimento dos direitos 

humanos da mulher priorizando a erradicação das desigualdades 

de gêneros na advocacia, bem como a tutela e conscientização 

dos direitos às mulheres advogadas, sendo estes estendidos no 

que couber às mulheres estagiárias.  
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Restando imputada à Comissão Nacional da Mulher Advogada, 

em conjunto com as Comissões das Seccionais da Mulher, as 

Caixas de Assistência dos Advogados e as Subseções, agregar os 

esforços institucionais da Advocacia brasileira em proveito da 

efetivação do referido Plano, estimulando audiências públicas e 

reuniões periódicas em todo território nacional, devendo o 

Conselho Federal incluir em toda Conferência Nacional painéis 

com abordagem específica da realidade social e profissional da 

mulher advogada.  

O tema é de extrema importância e deve ser por nós mulheres 

advogadas, jovens advogadas e estagiárias defendido à risca e 

propagado para a atual e futuras gerações.  Lutemos pelo 

reconhecimento dos nossos direitos, pois todas somos uma e 

unidas somos mais fortes!                    
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