
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em Jales-SP

RECOMENDAÇÃO Nº 94/2010

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da 

República infra-assinado, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com 

especial fundamento nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal; artigos 1º,  caput, 

2º, caput, 5°, incisos I, II, III e V, e artigo 6°, inciso XX, da Lei Complementar 75/93; e:

CONSIDERANDO que  ao  Ministério  Público  incumbe  a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do 

inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do 

meio  ambiente  e  de  outros  interesses  difusos  e  coletivos,  de  conformidade  com  a 

Constituição Federal,  artigos  127,  caput,  e  129,  incisos  II  e  VI,  e  Lei  Complementar 

75/93, artigo 5º;

CONSIDERANDO que  dispõe  o  artigo  129,  inciso  II,  da 

Constituição Federal  ser  função institucional  do  Ministério  Público:  “zelar  pelo  efetivo 

respeito  dos  Poderes  Públicos  e  dos  serviços  de  relevância  pública  aos  direitos 

assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”;

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal a 
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expedição de recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância pública, bem 

como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando 

prazo razoável para a adoção das providências cabíveis (LC 75/93, artigo 6º, XX);

CONSIDERANDO que  dispõe  o  artigo  1º,  inciso  III,  da 

Constituição Federal ser fundamento da República Federativa do Brasil: “a dignidade da 

pessoa humana”;

 CONSIDERANDO que  nos  termos  do  artigo  133  da 

Constituição  Federal,  “o  advogado  é  indispensável  à  administração  da  justiça,  sendo 

inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”;

CONSIDERANDO que o código de Defesa do Consumidor, 

em seu artigo 51, IV, determina nula a cláusula contratual que estabeleça obrigações 

consideradas abusivas e que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, bem 

como incompatível com a boa-fé ou a equidade;

CONSIDERANDO que o artigo 22 do Estatuto da Advocacia 

assegura o recebimento de honorários aos profissionais inscritos na OAB;

CONSIDERANDO que o Código de Ética e Disciplina, em 

seu  artigo  36,  estabelece  que  os  honorários  profissionais  devem  ser  fixados  com 

moderação, atendidos determinados elementos, dentre os quais a condição econômica do 

cliente;

CONSIDERANDO que o Código de Processo Civil, em seu 

artigo 20, § 3° estabelece que os honorários advocatícios “serão fixados entre o mínimo 

de  10% (dez  por  cento)  e  o  máximo  de  20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da  

condenação, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do  

serviço; c) a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 
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tempo exigido para o seu serviço”.

CONSIDERANDO que,  se  fixados  honorários  acima  dos 

20% previstos no Código de Processo Civil, a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio 

de seu Tribunal de Ética e Disciplina, Seção de São Paulo, possui entendimento de que o 

princípio da moderação e proporcionalidade será atendido somente se no limite dos 30% 

estiverem incluídos os honorários de sucumbência;

CONSIDERANDO que,  conforme  o  artigo  44,  II  do 

Estatuto  da  Advocacia  e  da  OAB a  Ordem dos  Advogados  do  Brasil  (OAB)  tem por 

finalidade promover, com exclusividade, a disciplina dos advogados em toda a República 

Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO que  tramita  nesta  Procuradoria  da 

República  em  Jales/SP  o  Procedimento  Preparatório  –  Tutela  Coletiva  n° 

1.34.030.000002/2010-98, instaurado para fim de apurar eventual cobrança abusiva de 

honorários por diversos advogados;

 RECOMENDA, nos termos do artigo 6°, inciso XX, da Lei 

Complementar 75/93, à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DA SUBSEÇÃO DE 

JALES, na pessoa de seu Presidente, que:

1. Adote  as  providências  legais  cabíveis,  especialmente  no  que  tange  à 

instauração de procedimento por eventual infração ética dos advogados relacionados no 

material  em anexo,  que praticaram cobrança abusiva  de  honorários,  caso  ainda  não 

tenha feito;

2. Diligencie junto às justiças Federal e do Trabalho, buscando informações 

acerca  dos  advogados  que  praticam  cobrança  abusiva  de  honorários,  procedendo 

incontinenti com as medidas cabíveis no campo da ética e disciplina;
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3. Sempre que tiver conhecimento, por atuação própria ou por provocação, 

acerca  de  condutas  antiéticas  de  advogados  em  prejuízo  de  clientes  ou  de  outro 

advogado, quando tais condutas também vierem por caracterizar eventual ilícito penal, 

providencie imediata comunicação ao órgão do Ministério Público competente, para que 

seja possível, se for o caso, a promoção das medidas criminais cabíveis;

4. Promova  as  necessárias  medidas  de  conscientização  e  orientação  dos 

advogados desta subseção, visando esclarecer os profissionais acerca da ilegalidade da 

cobrança imoderada de honorários, bem como das sanções que podem ser aplicadas com 

relação à eventual cobrança abusiva;

5. Para a adoção das medidas do item anterior, deverá proceder comunicação 

dos  profissionais,  seja  mediante  utilização  de  veículos  de  imprensa  e/ou  meios  de 

comunicação social (inclusive com a confecção de cartazes que deverão ser afixados na 

sede da OAB, bem como nas Salas da OAB nos prédios das justiças, Federal, Estadual e 

do  Trabalho),  seja  mediante  comunicação  a  ser  remetida,  individualmente,  a  cada 

advogado;

6. Proceda sempre o atendimento  da população que procurar a OAB para 

formalizar  denúncia  por  eventual  infração  praticada  por  advogado,  colhendo  o 

depoimento do denunciante e procedendo com as demais medidas administrativas e/ou 

judiciais que se fizerem adequadas;

EFICÁCIA  DA  RECOMENDAÇÃO:  a  presente  medida 

cientifica e constitui em mora os seus destinatários acerca das providências solicitadas, 

ensejando a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis em caso de 

não atendimento. 

Faz-se,  também,  impositivo  constar  que  a  presente 

recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, não 
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excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes públicos, 

bem como  com relação  aos  entes  públicos  com  responsabilidade  e  competência  no 

objeto.

ANEXOS À RECOMENDAÇÃO: encaminham-se, em anexo, 

cópias de diversos processos judiciais,  bem como do procedimento administrativo  em 

trâmite nesta Procuradoria da República, para instruir a presente recomendação.

 PRAZO:  nos  termos  do  artigo  6°,  inciso  XX,  da  Lei 

Complementar 75/93, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL fixa o prazo de 15 (quinze) 

dias,  contados  do  recebimento  da  presente,  para  que  sejam  prestadas  informações 

acerca das providências adotadas em virtude desta recomendação, bem como informar se 

irão cumprir as obrigações expostas na presente recomendação.

 Jales/SP, 29 de junho de 2010. 

THIAGO LACERDA NOBRE
 Procurador da República
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