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Ref.: Processo n® 29652019-0
Assunto: Consulta

Consulente: Dra. SIMONE LOURENÇO STELA MONTENEGRO (OAB/ES n®
31.194)

VOTO

Vistos etc.

Trata-se de consulta realizada por advogada devidamente inscrita nos
quadros da OAB/ES em que indaga as seguintes questões:
"1 - Pode uma associação de moradores oferecer prestação de

consultoria e serviços jurídicos aos seus associados? Essa
assessoria jurídica seria realizado por advogados em tiorários

pré determinados na sede da Associação de Moradores.
2 - Pode uma associação de moradores firmar convênio com
advogados para prestar essa assessoria jurídica a seus
associados? O convênio seria formalizado por meio de um

contrato entre a associação de moradores e os advogados,
com cláusula especifica de não existência de

vínculo

empregaticio.
3 - No caso de parecer positivo do TED nas hipóteses 1 e 2,

poderiam os associados firmarem contratos de honorários
diretamente com os advogados, sem vincular a Associação de
Moradores? (haja vista que essa só participará cedendo
espaço para os atendimentos)
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4 - A Associação de moradores possui na Diretoria no cargo de
Vice-presidente uma advogada, que não participará desse
convênio de assessoria jurídica. Essa vice presidente poderá
ser responsabiiizada peios atos ou omissões praticados pelos
advogados vinculados à este convênio?"

Recepcionada a consulta, foi determinado o seu encaminhamento para
esta Primeira Turma para análise e julgamento.
É o relatório.

O inciso li do art. 71 do Código de Ética e Disciplina da OAB é expresso
ao atribuir aos Tribunais de Ética e Disciplina a competência para responder a
consultas formuladas, desde que revertidas de caráter gerai:

Art. 71. Compete aos Tribunais de Ética e Disciplina:
Í-]
li - responder a consultas formuladas, em tese, sobre matéria

étíco-disclDlInar: (originai sem grifo ou destaque)

Em idêntica diretriz, o Regimento interno do TED-OAB/ES em seu
parágrafo único do seu art. 84;
Art. 84. O Tribunal de Ética e Disciplina não conhecerá de
consulta, mesmo em tese, guando ficar evidenciado o

interesse de obtenção de prelulqamento oara caso^
específicos,(original sem grifo ou destaque)
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Isto posto, conheço em parte a consulta pelos seguintes fundamentos.
De plano, deixo de conhecer o quesito 04 {A Associação de moradores

possui na Diretoria no cargo de Vice-presidente uma advogada, que não participará
desse convênio de assessoria jurídica. Essa

vice

presidente poderá ser

responsabilizada pelos atos ou omissões praticados pelos advogados vinculados à
este convênio?) feito pela consulente por se tratar de nitida tentativa de análise de
caso concreto, o que é vedado pelo citado art. 84 do Regimento Interno do TEDOAB/ES.

Em relação ao quesito 01 {Pode uma associação de moradores oferecer

presfação de consultoria e serviços Jurídicos aos seus associados? Essa assessoria
Jurídica seria realizado por advogados em horários pré determinados na sede da
Associação de Moradores), não se desconhece o decidido no Recurso 025/2012/SCASTU\ o qual, em tese, permitiria concluir pela possibilidade de uma associação
oferecer serviço consultoria e assessoria jurídica aos seus associados de forma ampla
e irrestrita.

1 RECURSO /SCA-STU. Recte.; G.S.S.C. (Adv.: Gessi de Souza Santos Corrêa OAB/SP 182190). Recdos.: Conselho
Seccional da OAB/São Paulo, J.A.W.A. e R.G.S. (Advs.: Alberto Zacharias Toron OAB/SP S5371 e Outros). Relator:

Conselheiro Federal José Norberto Lopes Campeio (PI). EMENTA 025/2012/SCA-STU. Não configura captação de
clientela a contratação de advogado por parte de associação, aara resolver problema de seus associados ou
indicação de advogado,feita através de associação de moradores, oue menciona a necessidade de manifestação

de vontade de cada associado. Recurso Improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
em referência, acordam os membros da Segunda Turma da Segunda Câmara do CFOAB, por unanimidade de votos,,

em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que Integra o presente. Brasília, 06 W

de março de 2012. Walter Carlos Seyfferth, Presidente. José Norberto Lopes Campeio, Relator.(DOU. ll/04/20lÍ^
S. 1, P. 201)
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Entretanto, entendo que estamos diante de um típico caso de

superação do precedente, devendo ser adotada a técnica conhecida como overruling,
típica do direito norte-americano e insertada em nosso ordenamento jurídico no novo
Código de Processo Civii^ e nas inovações normativas trazidas, a partir da edição da
Lei Federal n° 13,655/2018, na Lei de Introdução às normas do Direito Brasiieiro^
Expiico os fundamentos a seguir.

Estabelece o art. 5® do Código de Ética e Discipiina da OAB que:
Art. 5° O exercício da advocacia é incompatível com qualquer

procedimento de mercantilizacão,(original sem grifo ou destaque)

Neste sentido, é incompativei com o exercício da advocacia a adoção
de técnicas de ampliação de clientela ou de autopromoção típicas da atividade

empresariai ou daquelas próprias do comércio que resultam, direta ou indiretamente,
na iguaiização da advocacia aos prestadores de serviços de outras naturezas,
renegando, assim, as particularidades que a envolve.

2 Art. 927. Os juizes e os tribunais observarão;!...]

§ 49 A modificação de enunciado de súmuia, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de

casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da
segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

3 Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer Interpretação ou orientação nova sobre
norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever

regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de
modo proporcional, equãnime e eficiente e sem prejuízo aos Interesses gerais.
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As restrições impostas aos advogados sejam no exercício do seu labor,
sejam na exigência que se faz em relação a sua postura ética, detém como
destinatárias a própria advocacia e a sociedade brasileira na medida em que garantem

a elas o irrevogável compromisso de manter nos seus quadros profissionais com
postura ético-profissional ilibada.

Isto porque aos advogados é confiado o múnus de conduzir e

representar os interesses dos seus mandatários, sendo o pressuposto desta relação a
confiança recíproca entre o representante e o representado nos termos do art. 10 do

Código de Ética e Disciplina da OAB:
Ari. 10. As relações entre advogado e cliente baseiam-se na

confiança recíproca. Sentindo o advogado que essa confiança lhe
falta, é recomendável que externe ao cliente sua Impressão e, não se

dissipando as dúvidas existentes, promova, em seguida, o
substabelecimento do mandato ou a ele renuncie, (original sem grifo
ou destaque)

Ocorre que não há como ser firmada essa relação de confiança

reciproca, de pessoalidade de tratamento entre o advogado e seu cliente, se fosse
permitido ao advogado ofertar os seus serviços de forma geral e indiscriminada, como
se fosse mais um produto na prateleira de serviços de uma sociedade empresária ou
de uma associação, como no caso concreto.

É a partir dessa premissa que são estabelecidas em favor da sociedade
brasileira, da advocacia brasileira e dos próprios advogados normas de conduta e

postura que impedem a mercancia da advocacia e estabelece punição àqueles qt

tentam burlar a proibição da captação de clientela prevista no inciso IV do art. 34 d^
EAOAB:
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Art. 34. Constitui infração disciplinar: (...]
IV - angariar ou captar causas, com ou sem a Intervenção de

terceiros: (original sem grifo ou destaque)

Por essas razões, sempre que o exegeta se depara com um precedente

de aplicação superada, compete a ele aplicar técnicas de superação permitidas pelo
próprio sistema jurídico. São elas que garantem a evolução do Direito e estabilização

das relações sociais, adequando o entendimento, no caso deste Tribunal de Ética e
Disciplina, às mudanças sociais, políticas, econômicas e legislativas da sociedade,
sempre visando promover, como objetivo máximo, a segurança jurídica e os interesses
da advocacia e dos advogados.

Com efeito, entendo que o firmado no Recurso 025/2012/SCA-STU

julgado pela Segunda Turma da Segunda Câmara do CFOAB, ao menos em sua
extensão, deve ser superado a fim de que fique expressamente proibida a oferta de

consultoria e assessorla jurídica por associação em relação a assuntos individuais e
particulares de seus associados.
Elimina-se, assim, a possibilidade da criação de entidades associativas
com finalidade única de angariar potenciais clientes de serviços advocatícios e burlar a

proibição da adoção de procedimentos e condutas que intentam mercantilizarVa
advocacia.
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Deste modo ficaria vetada a consultoria e assessoria jurídica em
matéria não seja estritamente conexa ao objetivo primordial da associação e da sua
coletividade, e, ao mesmo tempo, vedada, em qualquer hipótese, a oferta ou
prestação de serviços advocaticios de forma ampla e genérica, ainda que sob o

fundamento deles estarem inseridos dentro dos objetivos da entidade associativa,
impedindo, destarte, o uso de subterfúgios na criação ou ampliação do escopo da
entidade associativa.

Vale registrar que o entendimento acima esposado se amolda a ratio

decidendi de julgamento recentemente do Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional
de São Paulo;

EXERCÍCIO
OFERTADA

PROFISSIONAL
POR

ASSOCIADOS

-

SINDICATO

CONSULTORIA

PARA

SEUS

JURÍDICA

FILIADOS

ESPECIAIS - IMPOSSIBILIDADE

E

OU

LIMITES

ÉTICOS - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. O sindicato e as
associações, por meio de seus advogados, não podem prestar
consultoria juridica aos filiados e a seus associados, porque não são

entidades inscritas na OAB e não podem ser inscritos na OAB por
determinação legal. A consultoria juridica é ato privativo dos
advogados e das sociedades de advogados como deixa claro o artigo
1® e seu inciso II do Estatuto da Advocacia, Lei 8.906/94. O sindicato
não pode oferecer e nem

prestar consultoria jurídica

para

assuntos individuais e particulares dos filiados e dos associados
especiais. O advogado do sindicato só pode advogar para o

sindicato nos assuntos de interesse do sindicato e para oá\

filiados nos casos de substituição processual e de assistências O \
sindicato, por meio de seus advogados, sejam eles empregados oir
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autônomos, pode prestar serviços jurídicos aos seus filiados apenas
na substituição processual que deve restringir sua atuação aos
interesses coletivos ou individuais da categoria, conforme preceitua o
art. 8°, lli, da Constituição Federai, em todas as áreas do Direito, e na
assistência
2.801/2003,

gratuita regida
E-3.291/2006,

pela

Lei 5584^0. Precedentes: E-

E-3.508/2006,

E-3.580/2008,

E-

3.961/2010, E-4.269/2013. E-4.360/2014 e E-5.022/2018. Proc. E-

5.032/2019 - V.U., em 26/06/2019, do parecer e emenfa do Rei. Dr.
LUIZ ANTONIO GAMBELLI, Rev. Dra. RENATA MANGUEIRA DE
SOUZA - Presidente Dr. GUILHERME MARTINS MALUFE.

Cumpre esclarecer que a presente consulta não adota automaticamente
a conclusão ou estende o entendimento aqui firmado para os sindicatos patronais ou
de trabalhadores, até mesmo porque naqueles casos há a possibilidade da
substituição processual e legislação própria quanto a sua criação, funcionamento e
limites de atuação. Com efeito, deixa-se a questão envolvendo os sindicatos para uma
análise e consulta especifica.

Na realidade, o que se está adotando é o limitador de atuação ali
expresso no sentido de proibir a assessoria e consultoria Jurídica para assuntos
individuais e particulares dos associados, fora espectro de atuação coletiva das
entidades associativas.

Em resumo o que pretende explicitar é a necessidade de existência de
uma pertinência temática entre o serviço ofertado e os interesses representados.
Deste modo, uma associação de moradores de bairro somente poderia prestar
assessoria Jurídica em questões afetas ao interesse coletivo da comunidade

representada, ou uma associação de servidores públicos somente poderá prest^
consultoria jurídica em matérias relacionadas à própria carreira, repetindo-se e^e
raciocínio sucessivamente.
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Ante o exposto, em resposta ao quesito 01, proponho a seguinte
orientação: é possivei a oferta de consultoria e assessoria juridica por entidades
associativas exclusivamente para os seus associados, aqui entendidas como
associações, institutos e organizações não governamentais, desde que restritas a
matéria estritamente conexa ao objetivo da sua coletividade/categoria, vedada, em

qualquer hipótese, a oferta ou prestação de serviços advocaticios relativos a assuntos
individuais e particulares de seus associados, ainda que sob o fundamento deles

estarem inseridos dentro dos objetivos da entidade associativa, ficando abarcadas
nesta consulta as hipóteses em que há evidente uso de subterfúgios na criação ou na
ampliação do escopo da entidade associativa como meio de burlar a presente
orientação.

Em tempo, registra-se que a tentativa de criação de associações com

propósito de prestação de serviços de advocacia, mesmo que de forma indireta, foi
objeto de ação civil pública, ainda pendente de Julgamento definitivo, proposta pela

OAB/PR em face da Associação Paranaense de Apoio ao Mutuário (AÇÃO CIVIL
PtJBLICA N° 502453835.2015.4.04.7000/PR - AUTOR: ORDEM DOS ADVOGADOS

DO BRASIL

SECÇÃO DO PARANÁ - RÉU: ASSOCIACAO PARANAENSE DE

APOIO AO MUTUÁRIO) por infringência ao art. 7° do Código de Ética e Disciplina da
OAB e §3® do art. 16 do EAOAB que assim preveem:
Ari. 1". É vedado o oferecimento de serviços orofissionats que
impliquem, direta ou indíretamertte. inculcacão ou captação

clientela,(original sem grifo ou destaque)
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Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as
espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou
caracteristicas de sociedade empresária, que adotem denominação de
fantasia, que realizem atividades estranhas á advocacia, que induam
como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa

não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. I...]

§ 3® é proibido o registro, nos cartórios de registro civil de
pessoas jurídicas e nas juntas comerciais, de sociedade que

Inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia, (original
sem grifo ou destaque)

No caso a associação requerida foi condenada a;
Ante ao exposto, julgo procedente o pedido alternativo, com
fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar a requerida a abster-se de praticar atos privativos de
advogado,

notadamente

os

atos

de

assessoria

iurídica.

consultoria iurídica. assistência iurídica e postulacão iudicial.
emissão de procurações e substabelecimentos contemplando
poderes para o aiuizamento de ações judiciais em favor de

terceiros e elaboração de contratos de honorários relacionados a

gualauer dos serviços acima mencionados, (original sem grifo ou
destaque)

Quanto ao quesito 02 (Pode uma associação de moradores firmar
convênio com advogados para prestar essa assessoria jurídica a seus associados? O
convênio seria formalizado por meio de um contrato entre a associação de moradores

e os advogados, com cláusula específica de não existência de vinculo empregaticio),

entendo que não cabe a este Tribunal de Ética e Disciplina orientar os consultapf^s
quanto a forma em que deve ser celebrado eventual contrato de prestação de ser
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de advocacia, muito menos se seria legal a inserção de cláusula de não existência de

vinculo empregaticio. Trata-se de matéria de natureza privada cuja análise desvirtuaria
o caráter geral desta consulta.

Com efeito, não conheço o quesito 02 pelos fundamentos acima
expedidos.

Em relação ao quesito 03 (No caso de parecer positivo do TED nas
hipóteses 1 e 2, poderiam os associados firmarem contratos de honorários

diretamente com os advogados, sem vinculara Associação de Moradores? (haja vista
que essa só participará cedendo o espaço para os atendimentos), mantidas as
considerações anteriores sobre os limites da eventual oferta e prestação de serviços
de consulta e assessoria jurídica nesses casos, vejo que a hipótese ventilada
demonstraria inequivoco ato de captação de clientela, uma vez que a associação seria
nitidamente alçada a intermediadora e potencial angariadora de clientes para os
advogados a ela vinculados, atuando, na essência, como mera cedente de espaço
físico para atendimento.
Na mesma diretriz o Conselho Federal da OAB:
RECURSO

49.0000.2012.007501-2/SCA-TTU.

Recte.:

AO. (Adv.;

Amarildo Vedana OAB/SC 8781). Recdos.: Conselho Seccional da

OAB/Santa Catarina. Relator: Conselheiro Federal Leonardo Accioly da
Silva (PE). EMENTA 170/2012/SCA-TTU. Angariaçào e captação de
clientela. Associação de advogado com empresa, em regime de
parceria comercial para a contratação de serviços advocaticios com

clientes. Violação ao disposto nos arts, 5° e 28 do CEP,e art. 1°. S 3° e
34, Incisos I. II e IV do EAOAB. confiourando-se. pois, a prática de

caotacão de clientela. Recurso provido apenas para ordenar a restituição

do valor do preparo ilegalmente exigido do recorrente e retirar a r»^l«

imposta em razão da inexistência de circunstância agravan(^
permanecendo, no mais, intacta a condenação de censura imposta pela
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Seccional. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
em referência, acordam os membros da Terceira Turma da Segunda
Câmara do CFOAB, por unanimidade, em contiecer do recurso e dar-lhe

provimento parcial, nos termos do voto do Relator, que integra o presente.

Brasília, 23 de outubro de 2012. Renato da Costa Figueira, Presidente em
exercício. Leonardo Acdoly da Silva, Relator. (DOU. S. 1, 07/11/2012, p.
109)

RECURSO N. 49.0000.2016.003780-9/SCA-STU. Recte: R.A.M. (Advs:
Rosemar Ângelo Melo OAB/PR 26033 e Rafael Oliveira de Carvalho

OAB/PR 43516). Recdos: Despacho de fis. 175 do Presidente da
STU/SCA e Conselho Seccional da OAB/Paraná. Relator: Conselheiro

Federal

Arnaldo de Aguiar

027/2017/SCA-STU.

Recurso

Machado
voluntário.

Júnior (SE), EMENTA
Decisão

monocrática

N.
de

indeferimento liminar de recurso. Artigo 140, parágrafo único, do
Regulamento Geral. Captação Irregular de clientela, por melo terceiros,
no

caso, pessoa

jurídica. Infrações

disciplinares

configuradas.

Dosimetria. Ausência de conversão da sanção de censura em advertência.

Manutenção. Presença de condenações disciplinares. Precedentes.
Recurso não provido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do
processo em referência, acordam os membros da Segunda Turma da

Segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do

Brasil, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator. Brasília. 13 de fevereiro de 2017. Alexandre César Dantas
Soccorro, Presidente. André Luis Guimarães Godinho. Relator ah hoc.
(DOU. 8.1. 16.02.2017. p. 89-90)

Com julgamento unificado os seguintes processos: RECURSO N.
1093/2006/SCA-PTU (SGD: 49.0000.2013.005991-0/SCAPTU). Rectes:
C.C.S.G.C e R.C.S.G.C. (Adv: Roberto Correia da Silva Gomes Caldas
OAB/SP 128336). Reodo: Conselho Seccional da OAB/São Paulo.

RECURSO 2010.08.01878-05/SCA-PTU. (SGD: 49.0000.2012.00426^

1/SCA-PTU). Rectes: R.C.S.G.C. e C.C.S.G.C. (Advs: Roberto Correia^at
Silva Gomes Caldas OAB/SP 128336 e Christiane Correia da Silva Gome^
Caldas OAB/SP 150927). Recdo: Conselho Seccional da OAB/Sâo Paulo.
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RECURSO N. 2010.08.06813-05/SCA-PTU (SGD: 49.0000.2012.0035187/SCAPTU). Redes; C.C.S.G.C. e R.C.S.G.C. {Advs: Christiane Correia
da Silva Gomes Caldas OAB/SP 150927 e Roberto Correia da Silva

Gomes Caldas OAB/SP 128336). Recdos: Conselho Seccional da

OAB/Sâo Paulo e A.T.G. (Advs: Arnaldo José da Silva OAB/SP 167949 e
Outros).

RECURSO

N.

2010.08.05734-05/SCA-PTU

(SGD:

49.0000.2012.003537-3/SCA-PTU). Rede: R.C.S.G.C. (Advs: Roberto
Correia da Silva Gomes Caldas OAB/SP 128336 e Outra). Recdos:

Conselho Seccional da OAB/São Paulo e F.M. (Advs: Fernando Maradei
OAB/SP 13426 e Outros). RECURSO N. 2010.08.09536- 05/SCA-PTU
(SGD:

49.0000.2012.005058-5/SCA-PTU).

Redes

C.C.S.G.C.

e

R.C.S.G.C. (Adv: Roberto Correia da Silva Gomes Caldas OAB/SP
128336). Recdos: Conselho Seccional da OAB/São Paulo, M.A.S.C. e
W.M.C. (Adv. Assist: Armando Sanchez OAB/SP 21825). Relator:

Conselheiro Federal Kennedy Reial Linhares (CE). Relator ad hoc:
Conselheiro Federal Elton Sadi Fülber (RO). EMENTA N. 083/2014/SCA-

PTU. RECURSO

AO

CONSELHO

FEDERAL. CAPTAÇÃO

DE

CLIENTELA MEDIANTE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DO
CONTRIBUINTE.

INFRAÇÃO

DISCIPLINAR.

UNIFICAÇÃO

DE

PROCESSOS. MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA SANÇÃO DISCIPLINAR
COMINADA. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS E AO BIS IN IDEM.
EXTENSÃO DA DECISÃO A TODOS OS PROCESSOS UNIFICADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Demonstrado nos autos
Que o recorrente particioava ativamente da Associação Brasileira de
Defesa do Contribuinte - ABDC/SP. mediante a cobranca de anuidade

e honorários advocatícios para o aluizamento de demandas, está
configurada a infração disciplinar rarevista no arL 34. inciso IV. do

EAOAB e arts. 5° e 7° do Código de Ética e Disciplina. 2) Em
decorrência da decisão de unificação dos processos, deve ser adotada a
sanção disciplinar que em

primeiro fora cominada, visando evitar

agravamento da situação do recorrente - o chamado reformato in pejus -

considerando que todos os processos que tiveram sua uniRcaçãd'^
determinada já haviam sido julgados pelo Conselho Federal. Assim, deve\

ser mantida a sanção disciplinar de censura, convertida em advertência, j
sem registro nos assentamentos do recorrente, por ter sido ela a primeira'
cominada e mantida em sede extraordinária. 3) Determinação de
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arquivamento das representações que tentiam sido formalizadas ou
venham a ser formalizadas em face da Associação Brasileira de Defesa do

Contribuinte • ABDC e dos advogados R.C.S.G.C. e C.C.S.G.C., lendo por
objeto contratações ocorridas até o ano de 1998. 4) Recurso conhecido e

improvido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
em referência, acordam os membros da 1* Tumia da Segunda Câmara do
CFOAB, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, mantendo a decisão condenatõria de censura, convertida em

advertência, sem registro nos assentamentos, em todos os processos

unificados, com determinação de arquivamento de representações
formalizadas ou que venham a ser formalizadas em face da Associação
Brasileira de Defesa do Contribuinte - ABDC e dos advogados R.C.S.G.C,
e C.C.S.G.C,, tendo por objeto contratações ocorridas até o ano de 1998,
nos termos do voto do Relator, que integra o presente. Brasília, 20 de
maio de 2014, Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente. Elton Sadi Fülber.

Relator ad hoc.(DOU, S.1, 10,06.2014, p, 86/87)

RECURSO N. 49.0000,2014.005295-2/SCA-PTU. Reote: S.C-G.R. (Advs;
Gustavo fi/lartin Teixeira Pinto OAB/SP 206949 e Outro). Recdo: Conselho
Seccional da OAB/São Paulo. Relator: Conselheiro Federal Luciano José

Trindade (AC). EMENTA

N. 119/2014/SCA-PTU. Representação -

Captação Irregular de Clientela - Infração Ética - Configuração Condenação Advogado que utiliza associação oara cantar clientela
irregularmente configura Infração prevista no art. 34, inciso IV.

Afastada a nulidade pela ausência de notificação ao julgamento de
embargos de declaração considerando que não há nenhum prejuízo ao
recorrente. Veiculação de matérias jornalísticas referentes a fatos objeto
de processo disciplinar anteriormente à representação não configuram
quebra do sigilo que resguarda o processo disciplinar. Recurso conhecido

e improvido. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
em referência, acordam os membros da 1' Turma da Segunda Câmara do
CFOAB, por unanimidade, em acolher o voto do Relator, parte Integrante
deste, conhecendo e negando provimento ao recurso. Brasília, 19
agosto de 2014. Cláudio Stábile Ribeiro, Presidente. Luciano

Trindade, Relator.(DOU, S,1, 02.09,2014, p, 69/71)
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Ante o exposto, em resposta ao quesito 03 da consulta formulada,
proponho a seguinte orientação: viola o inciso IV do art. 34 do EAOAB e art. 7® do

Código de Ética e Disciplina da OAB o uso de entidade associativa como
intermediadora e angariadora, direta ou indiretamente, de clientela, em especial nos
casos em que a entidade funciona como mera cedente de espaço físico para
atendimento.

É como voto e submeto a apreciação dos pares.

cha Lemo

Relator e membro da 1® Turma do TED

Tribunal de Ética e Disciplina
Rua Aiberto de Oliveira Santos, 59- Ed. Ricamar - 3^ andar - Centro - Vitória - ES - CEP: 29010-908

Telefones:(27)3232-5639-5640 - E-mail: ted@oabes.org.br

§ccão 3o ê'iij3Xí.Í/to §anio
_

r

3e S-IXca e
Ref.; Processo n** 29652019-0
Assunto: Consulta

Consulente: Dra. SIMONE LOURENÇO STELA MONTENEGRO (OAB/ES n»
31.194)

Ementa n.

/2019 - CONSULTA

CONSULTA - VEDAÇÃO A MERCANTILIZAÇÃO DA ADVOCACIA - LIMITES
PARA A OFERTA DE SERVIÇO DE ADVOCACIA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA -

RESTRIÇÃO A MATÉRIA ESTRITAMENTE CONEXA AO SEU OBJETIVO DA SUA
COLETIVIDADE/CATEGORIA. 1. As restrições e limites ético-profissionais impostos à

advocacia e aos advogados mílitam em favor da sociedade na medida em que
garantem a ela o irrevogável compromisso de manter nos seus quadros profissionais

com postura ético-profissional ilibada. 2. A proibição da adoção de qualquer
procedimento de mercantilização da advocacia e do oferecimento de serviços

profissionais que impliquem, direta ou indiretamente, inculcação ou captação de
clientela visa impedir a igualização da advocacia aos prestadores de serviços de
outras naturezas. 3. Impossibilidade de entidade associativa, aqui entendidas como
associações, institutos e organizações não governamentais, oferecer ou prestar
serviço assessoria ou consultoria juridica, por meio de advogados próprios ou

contratados, em matéria que não seja estritamente conexa ao objetivo primordial da

sua coletividade/categoria. 4. É vedada a oferta ou prestação de serviços advocaticios
relativos a assuntos individuais e particulares por parte de entidades associativas,

ainda que sob o fundamento deles estarem inseridos dentro dos objetivos da entidade

associativa, ficando abarcadas nesta consulta as hipóteses em que há evidente uso dgV_
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subterfúgios na criação ou na ampliação do escopo da entidade associativa como
meio de burlar a presente orientação. 5. Viola, em tese, os incisos III e IV, ambos do

art. 34 do EAOAB e art. 7° do Código de Ética e Disciplina da OAB o uso de entidade
associativa como intermediadora e angariadora, direta ou indiretamente, de clientela,
em especial nos casos em que a entidade funciona como mera cedente de espaço

físico para atendimento. 6. A competência do Tribunal de Ética e Disciplina é restrita
as consultas revertidas de caráter geral. 7. A tentativa de análise de caso concreto, o

que é vedado pelo citado art. 84 do Regimento Interno do TED-OAB/ES. 8.
Conhecimento da consulta em relação aos quesitos 01 e 04.
Acórdão; Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência, acórdão

os membros julgadores integrantes da 1® Turma do Tribunal de Ética e Disciplina do
Conselho Seccional da OAB/ES, por unanimidade de votos, observado o quórum
exigido no RI do TED/OAB/ES, em conhecer consulta e respondê-la, nos termos do
voto do Relator.

emos

Relator e memb

Turma do TED
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Rcf.: Processo n."-;

Assunto

: Consuliu

Consulente....: Dra. Simone Lourenço Slela Montenegro (OAB/ES n." 31.194)
Relator

: Dr. Eduardo Rocha Lemos

Parecer
fCEIX an. 64,/), ((.]

Pedido de Vista

Em que pese o brilhante e judicioso parecer do ilustre Relator, Dr.
Eduardo Rocha Lemos, solicitei, respeitosamente, vista dos autos para melhor
estudar e refletir sobre o assunto, tendo em vista dúvidas que me assombravam
quando do início do julgamento, e. ainda, a inegável importância e repercussão do
tema.

Pois bem. Após muito estudar e refletir sobre a questão posta, não vejo
como deixar de acompanhar o bem lançado parecer do ilustre Relator. Explico.
De saída, caminhou muito bem o Relator em não conhecer dos itens 02 e

04 da consulta, pois, afinal, elas se revestem, nitidamente, de situações concretas',

que não admitem apreciação por parte desta Turma Deontoíógica, conforme
entendimento ululante.-

' A do item 02, porque a própria parte consulente afirma o modus operamliáa contratação, c, o item 04,
por sua vez, porque a parte consulente informa a realidade (o plano real) da associação de moradores.

^ Nesse sentido: Proc. n." 179402017-0, Relator: Dr. Rodolfo Gomes Amadeo; Proc. n.° 30452019-0,
Relator: Dr. Maríilson Machado Sueiro de Carvalho-, e, Proc. n." 104882019, Relatora: Dra. Gliilla
Pippi Bachour Guisso.
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No mais, com relação ao item 01 da consulta, comungo do entendimento
externado pelo Relator, no sentido de que "...e possível a oferta de consultoria e
assessoria jurídica por entidades associativas exclusivamente para os seus
associados, aqui entendidas como associações, institutos e organizações não

governamentais, desde que restritas a matéria estritamente conexa ao objetivo da
sua coletividade/catesoria. vedada, em qualquer hipótese, a oferta ou prestação de
serviços aüvocatícios relativos a assuntos individuais e particulares de seus
associados, ainda que sob o fundamento deles estarem inseridos dentro dos

objetivos da entidade associativa, ficando abarcadas nesta consulta as hipóteses em
que há evidente uso de subterfúgios na criação ou na ampliação do escopo da
entidade associativa como meio de burlar a presente orientação" [Grifos
acrescidos].

Esta, sem dúvidas, é a melhor orientação e conclusão para a matéria,

notadamente porque, além de ela se afívelar com a orientação que é dada por outras
Tunnas de Deontologia da OAB\ se encontra em perfeita simetria com o Estatuto

da Advocacia e da OAB e com o Código de Ética e Disciplina da OAB, quando
dizem: i. sobre a irregularidade da capitação de clientela por meio de interposta

pessoa; e, que ii. somente pessoas inscritas nos quadros da OAB podem exercer a
advocacia.

Aliás, isso é o que se extrai do descrito nos arts. 1.", 3.°, 16 e 34, IV,
todos do Estatuto da Advocacia c da OAB.

' CAPTAÇÃO DK CLIENTELA - CONTRATO CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO SEM FINS
LUCRATIVOS E EVENTUAIS ASSOCIADOS. (. .) Proc. E-2.048/00 - v.u. t-m 17/02/99 do parecer

e ementa do Rei. Dr. CLODOALDO RIBEIRO MACHADO - Rev. Dr. JOSÉ GARCIA PINTO Presidente Dr. ROBISON BARüNI.
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Outrossim, sabe-se que as Associações são feitas para propósitos/fins
específicos, tanto é, que o inciso 1 do art. 54 do CC. determina que o Estatuto das
Associações deve conter, sob pena de nulidade, "os fins" pelos quais ela foi criada.
A finalidade da Associação, evidentemente, não pode ser prestar serviços juridicos,

assim como ela não pode, como atividade-fim, prestar serviços advocatícios.
Também se deve destacar que o art. 53, caput, do CC, veda o proposito
econômico da Associação, e, se ela funcionar como prestadora de serviços jurídicos
(como atividade-fim), logicamente, ela estará exercendo atividade evidentemente
econômica.

Destaco mais. O fato de a Associação contratar advogado ou advogados
para atender as necessidades de seu associado que não guardam relação com o seu
fim estamtário. também, d. v., se revela como ato atentatório à ética e disciplinar do
Estatuto da Advocacia e da OAB, já que, às avessas, estar-se-á exercendo atividade
econômica e sendo remunerado por meio de mensalidades de seus associados.
Portanto, assim como bem destacado pelo Relator, há de se ter uma
sinergia, uma vinculaçao, entre o objeto estatutário da associação e o "serviço"
prestado, para que não se afigure como ato irregular (e aélico). Assim, penso, d. v.,
que será uma espécie de "serviço-meio" e não "serviço-fim" prestado pela
Associação.
Notadamente ao item 03, também entendo acertada a conclusão do

ilustre Relator no sentido de que "...viola o inciso IVdo art. 34 do EAOAB e art. 7"

do Código de Ética e Disciplina da OAB o uso de entidade associativa como
intermediadora e angariadora, direta ou indiretamente, de clientela, em especial
nos casos em que a entidade funciona como mera cedente de espaço físico para
atendimento".
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O Relator, neste ponto, também apresentou a melhor conclusão para o

caso, frente os postulados nodais do Código de Ética e Disciplina da OAB e Estatuto
da Advocacia e da OAB, notadamente o disposto no inciso IV do art. 34 do

EAOAB, que diz ser vedado "angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção
de terceiros".

Penso, até, que isto possa ocasionar, a depender da hipótese concreta, o

dispostos no inciso 111 do art. 34 do EAOAB, que diz ser vedado "va/e/--.ye de
agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber". Afinal, se
a Associação participar nos honorários, evidentemente, funcionará como um
"agenciador de causas".

A propósito, mutatis mutandis, transcrevo interessante ementário do
TED-OAB/SP:

E-2.916/2004

EXERCÍCIO DA PROFISSÃO - CONTRATO DE ASSESSüRIA JURÍDICA
PARA ATENDIMENTO PÓSTUMO A ASSOCIADOS DE EMPRESA

FUNERÁRIA • CAPTAÇÃO DE CAUSAS E CLIENTES. CONCORRÊNCIA
DESLEAL EINIBIÇÃO À ESCOLl IA DE PATRONO
Constitui infração ética e disciplinar o advogado firniar contrato dc assessoria
juridica com empresa do ramo de lunerária para prestar serviços aos seus clientes
após a morte de seus titulares.Tal situação caracteriza captação de causas e clientes,
concorrência desleal, aviltamento dc honorários, inibe a escolha de patrono, e
constitui oferta de serviços jurídicos através dc interposta pessoa ou por quem não

os pode prestar. Violação dos artigos 5o. 7o e 39 do CED e incisos III e IV do artigo
34 do EOAB. Precedentes deste Tribunal; processos E-1 .722/98. E-l .887/99, E2.271/00, E-2.254/00. E-2.642/02, E-2.27t/ÜI e E-2.642/02. Proe. E-2.916/2004 -

V.U-. em 18/03/04. do parecer e ementa do Re!. Dr. LUIZ ANTÔNIO GAMBELLl Rev, Dr. FÁBIO DE SOUZA RAMACCIOTTI - Presidente Dr. JOÃO TEIXEIRA
GRANDE.

PoiTanto, em conclusão, entendo por acompanhar in lotum o culto

Relator para não conhecer da consulta no que diz respeito aos itens 02 c 04 e
conhecer e responder à consulta no que diz respeito aos itens 01 e 03, firmando a
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orientação de que "...é possível a oferta de consultoria e assessoria jurídica por
entidades associativas exclusivamente para os seus associados, aqui entendidas
como associações, institutos e organizações não governamentais, desde que
restritas a matéria estritamente conexa ao objetivo da sua coletividade/cateeoría.

vedada, em qualquer hipótese, a oferta ou prestação de serviços advocaticios
relativos a assuntos individuais e particulares de seus associados, ainda que sob o
fundamento deles estarem inseridos dentro dos objetivos da entidade associativa,
ficando abarcadas nesta consulta as hipóteses em que há evidente uso de
subterfúgios na criação ou na ampliação do escopo da entidade associativa como

meio de burlar a presente orientação" e que de viola o inciso IV do art. 34 do
EAOAB e art. 7" do Código de Ética e Disciplina da OAB o uso de entidade
associativa como intermediadora e angariadora, direta ou indiretamente, de

clientela, em especial nos casos em que a entidade funciona como mera cedente de
espaço físico para atendimento".

Ainda, sugiro, para o item 03, que, a^epen4er da hipótese, poderá incidir
a hipótese do inciso III do art. 34 do EAOAI

É, respeitosamenteyo-pSrec^r pfoferido em ca áter de pedido de vista.

u

ENEGATTI

urina do TED-OAB/ES
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