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                          RESUMO 

              

Desde meados da década de 1990, o mercado brasileiro de serviços jurídicos vem 

sofrendo profundas transformações, decorrentes, por um lado, da informatização e 

consequente evolução tecnológica da atividade e, por outro, da significativa expansão do 

número de cursos e vagas no ensino jurídico, cujos reflexos no mercado profissional são 

evidentes. Esses dois fatores, em conjunto, alteraram significativamente a dinâmica da 

concorrência nessa área. 

            Em um espaço aproximado de trinta e cinco anos, a advocacia brasileira saltou da era 

da máquina de escrever para o limiar da era da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, o 

número de cursos de Direito no país experimentou um aumento vertiginoso, um incremento 

de cerca de 600% nos últimos vinte e dois anos (de 1995 a 2017), de tal sorte que hoje o 

Brasil é um dos países com maior proporção de advogados por habitante do mundo. A 

evolução tecnológica encontraria, assim, um cenário propício para que a economia do 

compartilhamento (sharing economy) chegasse aos serviços jurídicos.  

            O surgimento de aplicativos de serviços jurídicos, no entanto, trouxe consigo novas 

relações profissionais, que não se refletem na atual legislação da advocacia. O recente código 

de ética, em vigor desde setembro de 2016, pouca alteração sofreu em relação à versão 

anterior, de 1995, momento em que se iniciava todo esse conjunto de transformações.  

Neste trabalho, examinam-se as mudanças ocorridas no mercado de serviços jurídicos 

nas últimas décadas, sobretudo quanto ao uso dos recentes aplicativos de contratação de 

serviços jurídicos por correspondência, surgidos no contexto do recente fenômeno da 

economia do compartilhamento. São objeto da investigação o aparecimento dessa plataforma, 

sua evolução, as razões para adesão dos profissionais a ela e a forma como o tema é tratado do 

ponto de vista ético-legal da profissão. Ademais, será observado o papel da Tabela de 

Honorários da OAB em face dessas transformações.  

 

 

Palavras-chave: Direito, informatização, cursos jurídicos, evolução tecnológica, aplicativos, 

Diligeiro, OAB, diligências, Tabela de Honorários, código de ética.



 

 

                                                           ABSTRACT 

 

Since the mid-1990s, the Brazilian legal services market has undergone profound 

changes, resulting, on the one hand, from the computerization and consequent technological 

evolution of the activity and, on the other, from the significant expansion in the number of 

courses and vacancies in legal education, whose reflexes in the professional market are 

evident. These two factors, taken together, significantly changed the dynamics of competition 

in this area. 

In a space of approximately thirty-five years, Brazilian law has jumped from the 

typewriter era to the threshold of the artificial intelligence era. At the same time, the number 

of Law courses in the country has experienced a dizzying increase, an increase of about 600% 

in the last twenty-five years (from 1995 to 2017), so that today Brazil is one of the countries 

with the greatest proportion of lawyers per inhabitant in the world. Technological evolution 

would thus find a favorable scenario for the sharing economy to reach legal services. 

The emergence of legal services applications, however, brought with it new 

professional relationships, which are not reflected in the regulation of law. The recent code of 

ethics, in force since September 2016, has undergone little change compared to the previous 

version, 1995, when this whole set of transformations began. 

In this paper, we examine the changes that have occurred in the legal services market 

in recent decades, especially regarding the use of recent applications for contracting legal 

services by correspondence, which emerged in the context of the recent phenomenon of the 

sharing economy. The appearance of this platform, its evolution, the reasons for the 

professionals' adherence to it and the way the subject is treated from the ethical-legal point of 

view of the profession are the object of the investigation. Although, the role of the OAB Fee 

Schedule will be observed in the face of these changes. 

 

Keywords: Law, computerization, legal courses, technological evolution, applications, 

Diligeiro, OAB, due diligence, fee schedule, code of ethics.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em termos de análise histórica, trinta e cinco anos é um espaço de tempo muito curto. 

Existem conflagrações entre países que já duraram ou ainda duram até mais do que esse 

tempo.1 Contudo, no mercado brasileiro de serviços jurídicos, esse interregno foi o suficiente 

para que se consolidassem profundas transformações. Não seria exagero dizer que, entre 1984 

– data da qual parte este estudo – e 2020, nele se assistiu a um salto da era do papel carbono 

para o início da era da inteligência artificial. E não se está aqui a tratar das mudanças 

legislativas ocorridas nesse período – que também foram significativas.  

Nesse tempo vimos surgir, v.g., uma nova parte geral do Código Penal, um novo 

Código Civil, um novo Código de Processo Civil, a abolição quase integral das disposições do 

vetusto Código Comercial (sem a substituição por um novo), a reformulação da legislação 

sobre crianças e adolescentes e a criação da legislação consumerista, entre outras inovações. 

Todavia, mais do que as mudanças de legislação efetivamente ocorridas, outros fatores 

ocasionaram transformações indeléveis no mercado de serviços jurídicos, que já alteram a 

rotina dos profissionais no presente e ainda mais o farão no futuro. Nos próximos anos, a 

tecnologia afetará mais profundamente os serviços jurídicos e trará a esse mercado o que a 

robotização levou ao chão de fábrica anos atrás: extinção de velhas ocupações, criação de 

novas,2 diminuição significativa do número de pessoas para a realização das mesmas funções 

e completa metamorfose na maneira como os serviços são prestados.3    

Em contraposição a esse cenário de retração da necessidade de profissionais no 

mercado, ressalte-se que, nos últimos vinte anos, a oferta de vagas no ensino jurídico só fez 

crescer, o que acarretou um elevado número de participantes nesse mercado. Ao que parece e 

sob o elevado propósito de aumentar o número de brasileiros portadores de diploma de ensino 

superior, a administração pública, sobretudo no que toca à criação de novos cursos jurídicos, 

não teve maior zelo nem no controle da qualidade desse ensino nem na estimativa dos efeitos 

que a quantidade de novos profissionais poderia desencadear. Essa nova massa de formados, 

de um jeito ou de outro, com maior ou menor qualidade, obteve sua qualificação, e sua 

inserção no mercado de serviços jurídicos desequilibrou a proporção entre oferta e demanda 

                                                           
             1 A Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) e o atual estado de guerra entre as Coreias são exemplos disso. 
             2 SUSSKIND, Richard. Tomorrow´s lawyers: an introduction to your future. 2nd ed. Oxford: Oxford 

University Press, 2017.  p. 109-120. 
             3 CARVALHO, Ricardo Della Coletta de. La robótica eliminará hasta 800 millones de empleos en el 

2030. El País, Madrid, 30 nov. 2017. Economía: Tecnología. Disponível em: 
<https://elpais.com/economia/2017/11/30/actualidad/1512012918_284848.html>. Acesso em: 7 jul. 
2020. 
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havida anteriormente. Tal inchaço pôde ser constatado, neste estudo, por meio do confronto 

da alta do número de advogados em relação à evolução da população no mesmo período com 

os indicadores econômicos e com a média de profissionais do mesmo ramo em outros países.       

Em suma, o escopo deste trabalho é investigar em que medida a evolução da 

tecnologia e as políticas governamentais de expansão do ensino superior causaram profundas 

transformações no mercado de serviços jurídicos, sobretudo no que concerne à adesão de 

profissionais aos aplicativos da economia do compartilhamento, à prática de serviços jurídicos 

por valores inferiores aos da Tabela de Honorários da OAB, à oferta de serviços jurídicos por 

meios não usuais e às implicações do ponto de vista ético que tudo isso pode acarretar à luz 

do atual regramento, que, em nosso entender, precisa ser modificado. O estudo dos fatores 

que levaram à realidade posta permitiu-nos vislumbrar possíveis mudanças na legislação, de 

modo a adaptá-la a uma realidade que já nos parece, pelo menos por muitos anos, que 

permanecerá estanque, pelo menos até que o mercado encontre outro ponto de equilíbrio. É 

nosso objetivo, portanto, propor, a título de conclusão deste trabalho, sugestões capazes de 

minorar eventuais impactos negativos dessas transformações.. 

 

2 A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA NO MERCADO DE SERVIÇOS JURÍDICOS 

 

Em 29 de outubro de 1984, o presidente João Figueiredo, nos estertores de seu 

mandato, sancionava a Lei 7.232, que dispunha sobre a Política Nacional de Informática e 

estabelecia uma verdadeira reserva de mercado para as empresas nacionais desse segmento. A 

intenção era proteger a indústria nacional, praticamente proibindo a importação de 

computadores para o Brasil, até que tivéssemos condições de fortalecer a nossa indústria e dar 

a ela expertise para competir de igual para igual com os fabricantes estrangeiros. A lei, em 

tese, tinha a melhor das intenções, pois, ao impedir a aquisição de equipamentos estrangeiros, 

dava fôlego à indústria de produtos nacionais de informática.  

Uma vez que este estudo tem na evolução tecnológica da advocacia um de seus 

pilares, adotou-se como seu marco de início a data da promulgação dessa lei. Uma breve 

história fictícia, baseada em relatos informais de profissionais que militavam àquela época, 

pode ilustrar a rotina de trabalho de um escritório de advocacia da década de 1980. Embora, 

naqueles idos, ainda estivesse nos bancos escolares de um colégio de freiras, o autor deste 

texto chegou a conviver com resquícios daquela dinâmica, pois a evolução da tecnologia se 

dava em ritmo muito mais lento. Como é senso comum, a história não tem propriamente 

divisões exatas de tempo, aqui usadas apenas para fins didáticos.
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   2.1 ADVOCACIA 1.0 (ATÉ 1995): DA CLÁSSICA ERA AO WINDOWS 95  

 

Voltemos, então, ao dia 29 de outubro de 1984, uma segunda-feira. Nessa data, um 

advogado que chamaremos de Dr. Remington, sócio do escritório Remington & Olivetti 

Advogados, havia recebido de um cliente a informação de que este fora citado para responder 

a uma ação de cobrança. O cliente entregou uma cópia da intimação ao advogado, que foi ao 

Fórum olhar os documentos contidos nos autos com vistas à elaboração de uma proposta de 

honorários advocatícios para acompanhamento do processo e eventual apresentação de 

contestação.  

Dr. Remington solicitou ao servidor do cartório judicial vista dos autos do processo, 

exibindo orgulhoso sua cédula de identidade profissional tão reluzente quanto o seu par de 

abotoaduras. O servidor, alguns minutos depois, retornava com os autos amarrados em um 

barbante branco e perguntava ao causídico se ele levaria os autos “em carga”. Queria saber se 

ele carregaria consigo aquela pilha de papéis, ou seja, se levaria os autos do processo para o 

escritório pelo prazo previsto em lei a fim de melhor examiná-los. Até o término do prazo, o 

advogado deveria devolver os autos ao cartório judicial. 

Os advogados mais abastados – caso do nosso Dr. Remington – não levavam o 

processo para o escritório; em um trajeto mais curto, carregavam a papelada até a copiadora 

mais próxima e tiravam a chamada cópia “capa a capa” dos autos judiciais. Contudo, para 

retirar os autos do processo, qualquer que fosse o seu destino (o escritório ou a copiadora), era 

preciso exibir a cédula de identidade profissional4, a famosa carteira da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), ao servidor público, que, por sua vez, registrava no livro de 

cargas que aqueles autos estavam deixando o cartório. Quando os autos regressavam ao 

cartório, era dada a baixa da carga no mesmo livro. A rotina do advogado daquela época 

estava umbilicalmente ligada ao fórum e, como advogados e servidores não eram muitos, era 

comum que uns e outros se chamassem pelo nome. 

Ao voltar para o escritório com suas cópias, terminada a leitura dos autos e fechado o 

contrato de honorários com o cliente, Dr. Remington se ajeitava em frente a sua máquina de 

escrever IBM elétrica e iniciava sua labuta. Em, no máximo, três ou quatro laudas, resumidas 

previamente a lápis, expunha as razões de seu cliente em uma petição e pugnava pela 

improcedência do pedido. Às vezes, o barulho do refrigerador do açougue no andar de baixo o 

                                                           
             4 A Lei 4.215/63, conhecida como antigo Estatuto da Advocacia, previa em seu artigo 89, em seus 

incisos XVII e XVIII, que era direito do advogado retirar os autos de cartório judicial, pelo menos pelo 
prazo de 48 horas, assinando o livro de carga. Já o artigo 67 da mesma lei dizia que o exercício da 
advocacia e do estágio eram permitidos somente aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.    
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atrapalhava e atrasava um pouco o serviço. Caso precisasse consultar a jurisprudência, 

manipulava um dos volumes de capa preta de sua imponente coleção da editora LEX. Teria 

levado uma tarde inteira e o início da noite para dar cabo de tal trabalho!   

No dia seguinte, retornava ao fórum para o protocolo de suas razões no cartório e para 

verificar o andamento de outros processos que patrocinava. Essa era a rotina do nosso 

personagem e dos advogados daquela época, quase todos trabalhando no que chamamos 

advocacia contenciosa.  

Dr. Remington, mesmo com uma secretária que o auxiliava nas questões de somenos 

relevo, era o responsável por toda a rotina de seu escritório. Era ele quem mantinha contato 

com os clientes, redigia as petições, participava das audiências, ia ao fórum, fazia a cobrança 

de seus honorários etc. Todos os setores (administrativo, financeiro e jurídico) estavam sob a 

sua incumbência. A esse método organizacional de um escritório de advocacia chamaremos, 

neste estudo, de advocacia 1.0. 

Saliente-se que, com o crescente volume de processos judiciais, pouco a pouco os 

advogados, para facilitar a própria rotina, passaram a contratar estagiários de Direito 

(estudantes a partir do sétimo semestre), que, autorizados por lei, faziam a carga dos autos, 

mediante apresentação da carteira, verde à época, e sob a responsabilidade dos advogados 

desde que seus nomes constassem da procuração outorgada pelo cliente. Ressalte-se que, para 

ser estagiário de Direito, bastava cursar o sétimo semestre ou quarto ano de uma faculdade de 

Direito e estar devidamente inscrito na OAB mediante o pagamento de uma anuidade. 

Somente advogados e estagiários de Direito tinham a prerrogativa de fazer carga de autos 

judiciais, pois, embora a maioria dos processos fosse pública e acessível a quaisquer pessoas, 

a prerrogativa de tirar os autos do cartório pertencia apenas a esses profissionais. Sim, isso 

também é uma reserva de mercado! Se boa ou ruim, a exemplo da reserva de mercado da 

informática mencionada acima, o escopo deste trabalho não nos permite fazer tal juízo. 

Podemos, porém, fornecer ao leitor alguns dados históricos sobre a atividade 

advocatícia no Brasil. Para tanto, insta ressaltar que ainda no império não havia uma 

regulação específica da profissão – naqueles tempos o país se dividia em partido liberal e 

partido conservador e estávamos no auge do laissez-faire, pelo menos teoricamente. 

O Brasil era uma economia agroexportadora e toda a atenção do Estado, bem como a 

tributação e a legislação, estava concentrada, por consequência, no mais importante setor. Não 

interessava ao Estado, em tese, regular atividade de pouco relevo econômico, como, por 

exemplo, àquela época, as chamadas profissões liberais. Assim, quem ingressou nas 

faculdades de Dreito entre os anos 1970 e o início dos anos 2000 não entendia por que ainda 
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estudava o Código Comercial Brasileiro, com seus 913 artigos que datavam de 1850. 

Praticamente nada nele atinava com realidade dos grandes centros urbanos de então. Ainda 

assim, a relevância daquela legislação e sua influência foram tão grandes em uma 

determinada época que vigorou por 152 anos até 2002, quando 456 dos seus artigos foram 

derrogados pelo atual Código Civil. Restam ainda bravamente, em vigor, disposições sobre o 

comércio marítimo, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos.5  

Feito esse parêntesis, voltemos à advocacia. Somente a partir de 1843 foi criado o 

Instituto dos Advogados do Brasil – associação com finalidade primordialmente cultural e 

ainda sem poder de ingerência sobre a profissão. Grassavam livres pelos átrios do fórum 

práticos, rábulas e provisionados que podiam advogar tanto quanto famosos lentes de 

Coimbra, desde que obtida, a partir de certa época, uma autorização da própria Corte judicial. 

Praticamente não havia requisitos especiais.6 

A regulação veio somente no final da república velha, com a criação da OAB em 

1930. A partir de então, a próxima Constituição do Brasil, promulgada em 1934 e já com forte 

viés intervencionista, como se pode aferir nos seus artigos abaixo mencionados, estabelecia o 

seguinte:  

                            Art 5º - Compete privativamente à União:  

k) condições de capacidade para o exercício de profissões liberais e técnico-

científicas assim como do jornalismo; 

Art 23 - A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, 

eleitos mediante sistema proporcional e sufrágio universal, igual e direto, e 

de representantes eleitos pelas organizações profissionais na forma que a 

lei indicar.  

Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à 

subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 

13) É livre o exercício de qualquer profissão, observadas as condições de 

capacidade técnica e outras que a lei estabelecer, ditadas pelo interesse 

público. (grifos nossos) 

  

                                                           
              5  A introdução do Código Comercial (Lei 556 de 1850), ainda em vigor, assim começa: Dom Pedro 

Segundo, por Graça de Deos, e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpetuo do Brasil. Fazemos saber a todos os Nossos Subditos, que a Assembleá Geral Decretou, e Nós 
Queremos a Lei seguinte: 

             6 O art. 72, §24 da Constituição de 1889 dizia: “É garantido o livre exercício de qualquer profissão 
moral, intellectual e industrial.”. Somente na Constituição de 1934 é que houve a primeira disposição 
em nível constitucional de controle das profissões. 
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Mais do que de um intervencionismo – talvez necessário àquela época, dados os 

acontecimentos de então –, podemos entender que estávamos diante de uma autêntica Carta 

Constitucional sindical ou oligárquica, uma vez que se misturavam aos representantes do 

povo os famigerados “deputados das profissões” indicados pelas organizações profissionais. 

Daí, teria havido a captura do Estado por instituições organizadas, pelo que podemos 

depreender das palavras de Coelho7.  

 É claro que o Zeitgeist era intervencionista, principalmente após o crack da Bolsa de 

Nova York em 1929 e dos abusos cometidos pelo livre mercado, mas cremos que a nossa 

Constituição passou do ponto de equilíbrio. Após esses acontecimentos, nunca mais as 

profissões foram literalmente liberais como de habitude. 

E as coisas só pioraram em 1937, com a outorga de uma Carta Constitucional de viés 

centralizador, em que as associações e sindicatos foram guindados à condição de membros do 

Conselho de Economia Nacional, dispondo sobre a organização de suas próprias profissões, 

bem como sobre questões atinentes à produção nacional, transportes, comercio e agricultura.8  

Pronto. Fechado esse pequeno histórico da situação política e econômica da qual 

surgiu a OAB, creio que possamos voltar à evolução da advocacia. 

Estávamos em 1984, coincidentemente o ano do estado totalitário e do big brother 

narrado na obra de George Orwell em sua obra de ficção de mesmo nome. Às vezes me 

pergunto se Orwell era escritor ou profeta. Bem, sigamos. 

Importa observar, portanto, que, naquela época, os escritórios de advocacia tinham 

dois elementos de suma importância a auxiliar o advogado: um deles eram as máquinas de 

escrever das mais variegadas marcas (Olivetti, Facit, IBM, Royal, Remington, Olympia ou 

Hermes, entre outras) e o outro era o estagiário, peça fundamental para aliviar o trabalho dos 

advogados, pois custava menos aos escritórios de advocacia do que um advogado e podia 

fazer o serviço menos especializado, deixando ao causídico mais tempo para se concentrar nas 

tarefas de maior importância.  

Ainda hoje, embora a tecnologia tenha mudado muito essa relação laboral, como 

adiante se verá, sobrevivem alguns resquícios dessa advocacia, a qual não podemos, de modo 

                                                           
             7 Segue-se que a política social strictu sensu promovida pela elite no pós-30 não visava aos profissionais 

nem era uma demanda prioritária deles. O que prioritariamente reivindicavam havia tempos era o 
“fechamento” do mercado de serviços profissionais e a capacidade autorregulatória, isto é, monopólio e 
autonomia corporativa. (COELHO, Edmundo Campos. As profissões imperiais: medicina, 
engenharia e advocacia no Rio de Janeiro 1822-1930.  São Paulo: Record, 1999, 1ª edição, p.28) 

 
             8  Art. 61 da Constituição de 1937. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm>. Acesso em 19.set.2020. 
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algum, considerar extinta. Em alguns rincões e em certos mercados, sobretudo os menos 

abastados, persiste a figura do advogado tradicional, responsável por toda a rotina de seu 

escritório de modo praticamente artesanal. Embora se venha tornando cada vez mais raro, tal 

método de advocacia, ao que tudo indica, resistirá por mais alguns anos, quem sabe por uma 

ou duas décadas. 

 

2.2 ADVOCACIA 2.0 (1995-2000): O INÍCIO DA REVOLUÇÃO 

 

Embora, como vimos acima, a lei de reserva de mercado da informática tenha sido 

concebida com a melhor das intenções, na realidade – e ao contrário do efeito pretendido –, a 

indústria nacional ficou estagnada ou pouco se desenvolveu comparativamente a outros 

mercados. Em 1991, quase sete anos depois da sua promulgação e dado o fracasso daquela 

política protecionista, o então presidente da República, Fernando Collor de Mello, no auge 

das medidas liberais adotadas em seu governo, por meio da Lei 8.248, pôs fim àquela reserva 

de mercado.   

Sem embargo, mesmo com a facilitação feita no governo Collor, ainda era difícil e 

cara a importação de produtos de informática, dada a elevada carga tributária sobre tais 

máquinas. Os pioneiros importadores, naquele início dos anos 1990, muitas vezes se valiam 

de práticas pouco ortodoxas para a aquisição desses equipamentos. O termo “muamba” era 

usual entre as classes A e B e, em 1994, batizou o famigerado voo da seleção nacional de 

futebol na volta dos Estados Unidos, quando da conquista do tetracampeonato mundial de 

futebol.9   

Contudo, em 1995, tudo começava a mudar: o sistema operacional Windows 95, da 

Microsoft – empresa de Bill Gates –, e as impressoras matriciais chegavam pouco a pouco às 

plagas brasileiras, prometendo uma revolução nos escritórios de advocacia. Num curto 

período de tempo, ao final dos anos 1990 e no início do novo milênio, o Brasil assistia ao 

fechamento de um ciclo e ao começo de outro: saíam de proscênio as velhas máquinas de 

escrever, tão necessárias na advocacia 1.0, e ingressavam os computadores pessoais e as 

impressoras. 

O gráfico 1 (a seguir) mostra que, a partir do ano 2000, houve uma acentuada curva 

ascendente no uso de computadores no Brasil: 

                                                           
            9 SACCOMANDI, Humberto. CBF é a responsável pelo “vôo da muamba”. Folha de S. Paulo, 22 jul.  

1994. Caderno Esporte. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/7/22/esporte/7.html>. 
Acesso em: 12 jul. 2020. 
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         Gráfico 1 – Computadores em uso no Brasil (1998-2016) 
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Fonte: FGV – Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da EAESP. 27ª Pesquisa 

anual do uso de TI, 2016. 

 

Houve, no Brasil, um salto de um milhão de computadores em uso em 1988 para os 

atuais 210 milhões de máquinas (uma para cada habitante em média). 

Tal panorama estabeleceu mudança significativa no dia a dia do advogado. A partir de 

então, o profissional percebeu que poderia utilizar modelos pré-armazenados em seu 

computador, bastando, para tanto, que, aos poucos, fosse formando um banco de dados de 

contratos, petições, minutas etc. O mesmo serviço de antes, por conseguinte, passaria a ser 

feito em menos tempo de trabalho, com a ajuda de modelos preexistentes em editores de texto 

ou planilhas de cálculos. Isso significava que o advogado poderia gastar o tempo sobejante 

com novos casos, com um serviço de mais profundidade ou como lhe aprouvesse. 

A impressão do trabalho advocatício não cabia mais às máquinas de escrever. 

Paulatinamente, estas foram substituídas por impressoras matriciais e, logo depois, por 

impressoras a jato de tinta. As petições traziam, nos anos 2000, o que a televisão já nos 

houvera trazido nos anos 1970: as cores!   

Para corresponder-se com os clientes e receber documentos, o advogado já podia 

contar com o poderoso aparelho de fac-símile (ou fax), que transportava pelo mundo, de um 

aparelho a outro, cópias fidedignas de documentos.   

 Nesse cenário, o estagiário continuava sendo peça muito importante, pois nada tinha 

sido alterado em sua rotina. A informática, porém, mostrava seus primeiros resultados, 

possibilitando o aumento da produtividade dos escritórios de advocacia. A esse período 
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chamaremos de advocacia 2.0, para distingui-lo do período anterior, quando não se usavam os 

computadores. 

Denominaremos advocacia 2.0, portanto, aquela marcada pela presença de modelos 

preconcebidos de petições, contratos e minutas em bancos de dados e pela consequente 

economia de boa parte do tempo que antes se gastava com a confecção de arrazoados.  

 

2.3 ADVOCACIA 3.0 (2001 A 2013): NOVAS TECNOLOGIAS OCUPAM O LUGAR DO ESTAGIÁRIO 

 

Paralelamente ao incremento do uso de computadores, outra evolução tecnológica 

atingiria, em cheio, a prestação de serviços jurídicos. Na virada do segundo milênio, junto 

com a curva ascendente de comercialização de computadores, teve início a comercialização 

de câmeras digitais no Brasil. Já nos primeiros anos do século XXI, a venda de câmeras 

digitais saltou de 30 mil máquinas, em 2001, para o dobro desse número no ano seguinte, 

passando a 250 mil no ano de 2003 até atingir 1 milhão de unidades em 2005. No primeiro 

semestre de 2012, venderam-se no Brasil 2,6 milhões de câmeras digitais. A substituição da 

memória em papel fotográfico pela memória digital era processo inexorável.  

A facilidade que trazia o registro digital da memória ajudou no processo de 

“virtualização” de autos judiciais, que então se iniciaria. Pouco a pouco, os escritórios de 

advocacia perceberam as vantagens que havia em abandonar as cópias xerográficas de 

processos: economia de espaço físico no armazenamento do material copiado e de tempo na 

obtenção das cópias, além da redução de gastos, pois o custo de aquisição da câmera digital 

logo se pagava com o que se poupava na substituição das cópias xerográficas pelas cópias 

digitais.  

Nada parecia alterar esse quadro. Pelo contrário, houve outro fator que contribuiu 

ainda mais para o crescimento da digitalização da memória: a rápida substituição da câmera 

digital pelos smartphones. Explique-se: do mesmo modo que teve um boom na primeira 

metade da primeira década dos anos 2000, a venda de câmeras digitais começou a cair em 

2013, quando se registrou o comércio de 2,3 milhões de unidades, número que continuou em 

queda nos anos subsequentes. No gráfico 2 (abaixo), a título de ilustração, apresentam-se as 

vendas mundiais de câmeras digitais que tiveram início em 1999 e chegaram ao auge em 2010 

para daí decrescerem e, a partir de 2013, caírem substancialmente.
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Gráfico 2 – Venda de câmeras digitais no mundo (1999-2017)  
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            Fonte: Statista Research Department. Production of digital cameras by CIPA 

companies 1999-2019, 19 fev. 2020. 

  

Note-se, pelo cotejo dos gráficos 2 (acima) e 3 (abaixo), que a venda de câmeras 

digitais teve substancial redução em comparação com a evolução do comércio dos 

smartphones. Quando se conseguiu colocar uma câmera digital dentro do telefone móvel, 

deixou de haver motivo para que as pessoas portassem uma câmera separadamente: a quem 

interessaria carregar consigo dois equipamentos que faziam o mesmo serviço?  

A então moderna câmera digital, em apenas dez anos, aproximadamente, tornava-se 

instrumento de uso restrito a profissionais do ramo fotográfico. De 2010 em diante, a queda 

nas vendas de câmeras digitais mostrou-se inversamente proporcional ao aumento das vendas 

de smartphones. A popularização desses dispositivos levou à sua redução de preço e, além 

disso, a melhoria da resolução gráfica de suas câmeras internas tornaria obsoletas as câmeras 

digitais portáteis.  

O gráfico 3 (a seguir) mostra a vertiginosa ascensão das vendas de smartphones no 

Brasil (em milhões de unidades) exatamente no mesmo período de declínio das vendas das 

câmeras digitais (em milhões de unidades), como mostrado no gráfico 2 (acima).
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        Gráfico 3 – Venda de smartphones no Brasil (2010-2014) 
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Fonte: Valor Econômico, com base em International Data Corporation (IDC). Brazil Mobile 

Phone Tracker Q4/2019.10  

 

Em 2014, mais de 47 milhões de smartphones já haviam sido vendidos no Brasil, o 

que tornou acessível a grande parte da população brasileira a captura e digitalização das 

informações. Nesse processo de evolução tecnológica, o armazenamento de dados ou autos 

judiciais já era possível a uma vasta gama de profissionais e clientes. Acrescente-se a isso 

que, nesse mesmo período, a maioria dos tribunais brasileiros passou a disponibilizar tanto 

extratos de andamento processual como pesquisas jurisprudenciais, tudo via internet. Todos 

esses fatores modificaram, em parte, o mercado de serviços jurídicos, como se verá adiante. 

Foi ainda nesse momento que se tornou popular o correio eletrônico ou e-mail, que 

gradativamente foi substituindo tanto o telefone quanto o fac-símile nas tratativas com os 

clientes. 

Entendem-se, assim, como escritórios de advocacia 3.0 aqueles que já têm grande 

parte de seus processos internos informatizados: a elaboração de petições, a impressão, a 

existência de banco de dados, a obtenção de cópias de processos de forma digital e a pesquisa 

jurisprudencial e de andamento processual via internet, bem como a comunicação com os 

clientes via e-mail.  

Como dito acima, a popularização dos smartphones e o início do processo de 

informatização dos tribunais brasileiros acabaram por alterar, pelo menos em parte, o mercado 

                                                           
            10 CARRO, Rodrigo. O mercado brasileiro de smartphones. Valor Econômico, 20 jan. 2020. Disponível 

em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/01/20/celular-contrabandeado-ganha-
mercado.ghtml>. Acesso em: 12 jul. 2020. 
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de serviços jurídicos. Como os smartphones possibilitam conexão de alta velocidade com a 

internet, era natural que, junto com a alta das vendas desses aparelhos, houvesse a expansão 

do número de dispositivos móveis com acesso à internet. Os gráficos 4 e 5 (abaixo) mostram 

que, em 2017, 74,9% dos lares brasileiros possuíam acesso à internet, sendo que, em 98,7% 

deles, pelo smartphone.  

 

Gráfico 4 – Acesso à internet nos lares brasileiros 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017.  

 

          Gráfico 5 – Meios de acesso à internet nos lares brasileiros 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016-2017. 

 

Em suma, a realidade atual é que, no período de dez anos, aproximadamente, o 

smartphone passou de novidade no mercado a principal meio de acesso à internet no Brasil, 
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visto que, em quase 75% dos domicílios brasileiros, a conexão com a rede mundial de 

computadores é feita por esse tipo de dispositivo.  

Ao mesmo tempo que o uso do smartphone e, com ele, o acesso à internet se 

disseminavam entre a população, os escritórios de advocacia aderiam às vantagens que o 

dispositivo trazia às suas práticas cotidianas, deixando no passado as já antigas cópias em 

papel, então substituídas por imagens digitalizadas.  

Toda essa evolução tecnológica alterou o mercado de estagiários de Direito, pelo 

menos no campo do direito contencioso, uma vez que, até o tempo da advocacia 2.0, esses 

eram quase imprescindíveis para fazer carga dos autos e extrair cópias. Agora, em tempos de 

advocacia 3.0, considerado o fato de que a maioria dos processos judiciais é de acesso 

público, qualquer pessoa pode, em tese, ter acesso aos autos de determinado processo e 

efetuar as cópias digitais.  

Então, na prática, deixou de existir aquela reserva de mercado de que se beneficiavam 

os advogados e estagiários. Isso se deu, pelo menos em parte, pela simples e pura evolução 

tecnológica, uma vez que tarefas como ir ao fórum, pedir vista dos autos e levá-los ao 

escritório já não precisavam ser desempenhadas por profissionais do Direito, já que 

substituídas por simples fotos tiradas por qualquer pessoa. O serviço, que era privativo de 

advogados e estagiários, passou a poder ser feito por auxiliares ou courriers. Exceção feita a 

consultas aos processos que correm em segredo de justiça, aos quais o acesso é restrito, se 

bem que, na prática, mediante autorização por escrito do advogado juntada aos autos, até 

mesmo nesses casos, o acesso vem sendo facultado a quem não tem o registro na OAB – pelo 

menos. empiricamente é o que se vê.  

Outro fator que também interferiu nesse mercado foi o início da informatização dos 

tribunais brasileiros na segunda metade da primeira década do milênio. A partir de então, 

qualquer movimentação processual era automaticamente lançada na internet, ficando à 

disposição de qualquer interessado. Assim, grande parte das funções dos estagiários tornava-

se obsoleta pela mera inovação tecnológica, pois as cópias de autos e a obtenção de 

andamento dos processos não eram mais atos privativos desses profissionais. Já não existia a 

necessidade de deslocamento ao fórum para saber se o status do processo havia sofrido 

alteração.  Os dados apresentados abaixo corroboram essas assertivas e revelam o declínio da 

atividade de estagiário jurídico. Examinamos o número de estagiários da OAB/SP, levando 

em consideração os períodos de evolução da advocacia definidos neste estudo.11  

                                                           
               11 OAB São Paulo. Consulta de inscritos: advogados. São Paulo: OAB SP. Disponível em:         

https://www2.oabsp.org.br/asp/consultaInscritos/consulta01.asp. Acesso em: 12 jul. 2020. 
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Do período que chamamos de advocacia 1.0, anterior à informatização (até o final de 

1994), não foi possível dissecar os dados. Mas entre 1995 e 2000, época da advocacia 2.0, 

tivemos um aumento de 51% no número de estagiários em comparação com o período 

anterior. Outro aumento entre 2001-2013, período da advocacia 3.0, na ordem de 104%. 

Porém, com o inicio da advocacia 4.0 esse número de crescimento cai sensivelmente para 

13%. 

Não encontramos outros fatores que justificassem tal redução do número de 

estagiários, senão o fato de que, aos poucos, sua função se tornou obsoleta em razão das 

constantes inovações tecnológicas havidas no meio jurídico. As atribuições daquela reserva de 

mercado concedida, a partir do quarto ano ou sétimo semestre, aos estudantes de Direito 

cadastrados na OAB tornaram-se acessíveis a qualquer pessoa. Tal situação nos mostra 

também que, na hipótese de continuação do atual cenário, a função de estagiário jurídico 

vinculado à OAB mediante o pagamento de uma anuidade estará, num período de cinco a dez 

anos, praticamente extinta!  

 

Cumpre reforçar que esse panorama se restringe aos estagiários que atuam em 

escritórios de preponderância contenciosa e mais afeitos às advocacias até 2.0, em que a 

obrigatoriedade de filiação à OAB se tornou obsoleta pela evolução tecnológica, como já dito.  

 

Fora do cenário de vinculação à OAB, o estagiário de direito continuará sendo mão de 

obra necessária e relevante dadas as novas funções que surgirão no campo do direito com a 

evolução tecnológica.  

 

 Se formos verificar o CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, veremos que o 

número de estagiários lá inscritos é de 213 mil, sendo que, desse total, 56 mil – números de 

2020 – só em Direito12. Ou seja, quase 25% do total de estagiários do CIEE são da área do 

Direito. Esses 56 mil inscritos combinam mais com a alta dos números de bacharéis em 

Direito no ensino superior e representam mais que o dobro do número de estagiários inscritos 

na OAB entre 2014 e 2020. 

 

 

                                                           
              12 CIIE. Disponível em: https://portal.ciee.org.br/empresas/levantamento-aponta-56-mil-estagiarios-de-                                    

direito-na-esfera-publica-privada-e-mista/. Acesso em: 25.ago.2020 
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Tais números demonstram que esses 56 mil estagiários do CIEE, dos quais a maior 

parte provavelmente não filiada à OAB, podem estar sendo usados em outras funções que não 

apenas o mercado contencioso, como atividades de pesquisa jurisprudencial ou “jurismetria”, 

bureaus de informações para coleta e alimentação de dados, serviços internos ou até mesmo 

operação de sistemas de automatização de serviços jurídicos ou sistemas de inteligência 

artificial em escritórios de advocacia de massa, reafirmando a colocação anterior de que a 

função de estagiário de Direito, vinculado à OAB como conhecemos, dentro em breve será 

passado.  

Além disso, a contratação de estagiário via CIEE acaba por trazer maior segurança 

jurídica aos contratantes, minorando o risco de eventuais demandas trabalhistas. A função de 

estagiário, portanto, sofre nos últimos anos uma profunda mudança, atrelando-se agora menos 

ao leva e traz de processos e ao aprendizado das rotinas mais comezinhas da advocacia, como 

preenchimento de guias ou pequenas petições, e mais à alimentação de dados de sistemas, 

pesquisas virtuais e pequenas rotinas dentro dos escritórios 4.0.   

Essa alteração até faz sentido, pois, como veremos mais à frente, a advocacia, em nosso 

sentir, passará por mudanças profundas, em que essas rotinas mais comezinhas acima 

mencionadas serão substituídas por simples automatização computacional. Então, o estagiário 

do presente e do futuro será cada vez mais a pessoa incumbida de alimentar os softwares de 

rotinas com as informações necessárias do que aquela que fazia de modo manual as antigas 

rotinas.   

 

2.4 ADVOCACIA 4.0 (2014- ...): O ATUAL PANORAMA  

 

Finalmente, em 29 de outubro de 2019, exatamente trinta e cinco anos depois do dia 

mencionado na introdução deste estudo, Dr. Remington chega mais uma vez ao seu escritório. 

Não é todo dia que ele faz isso ainda, pois as coisas estão agora sob o comando de seu filho, 

Dr. Gates, que convenceu o pai a mudar a sede do escritório para um bairro um pouco mais 

elegante em um conjunto comercial. Quando vai ao escritório, está sempre acompanhado de 

sua caixinha de remédios para pressão alta e diabetes. “Consequências de anos de advocacia 

renhida”, diz ele. Lembra as glórias e casos do passado e fuça, a duras penas, na internet em 

busca de notícias do futebol. É chegada a hora do almoço e ele vai fazer sua refeição em casa. 

Às vezes, não retorna ao escritório.  
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Critica duramente as mudanças atuais, sente falta do processo físico, do contato com 

os servidores da Justiça, do cafezinho da sala da OAB, de ir ao fórum abraçar seus colegas de 

profissão e até, às vezes, contra recomendação médica, de tomar uma cervejinha na 5ª Vara – 

nome carinhoso dado ao bar próximo ao fórum. “Hoje o fórum é um mausoléu! Frio, vazio”, 

diz o nosso protagonista. 

 

2.4.1 A digitalização do processo e das rotinas internas do escritório 

 

Seu filho, Dr. Gates, chega ao escritório mexendo em seu smartphone para verificar as 

reuniões agendadas no Outlook. Não veio de carro. “Não compensa ter carro”, diz ele. Veio 

de Uber. Chega à sua mesa, abre seu notebook da espessura de seu dedo mínimo e controla 

remotamente os processos que tiveram movimento naquele dia. Após responder a uma dezena 

de e-mails e dar alguns comandos no programa de elaboração automática de petições, a 

reunião é com os clientes de Porto Alegre, embora ele esteja em São Paulo. Em dez segundos, 

ele está no vídeo via Skype com o diretor da empresa cliente. O papo avança até a hora do 

almoço, quando fará uma refeição solicitada pelo Rappi. Por ter uma consulta médica 

marcada para o meio da tarde, Dr. Gates põe o smartphone no bolso de seu paletó e leva todo 

o escritório consigo. Nesse pequeno dispositivo, com alguns milímetros de espessura, ele 

possui o cadastro de todos os clientes, petições, documentos, andamentos processuais, ou seja, 

todo o seu escritório. Também lá estão o banco, o controle de finanças e até, de certa maneira, 

o fórum. Tudo aquilo de que precisa.  

Entre os dois cenários passaram-se apenas trinta e cinco anos.   

Eis o estágio atual da evolução dos escritórios de advocacia: a aqui chamada 

advocacia 4.0. Denomina-se, então, advocacia 4.0 o estágio em que todos os processos de 

organização interna dos escritórios de advocacia estão informatizados. Os processos 

administrativos e financeiros podem ser controlados por softwares, bem como por internet 

banking. No jurídico, a confecção, distribuição e acompanhamento processual de ações 

podem ser feitos todos por meios digitais. O controle interno de clientes, prazos processuais, 

bancos de minutas, documentos ou contratos pode estar todo em cloud computing, sem a 

necessidade de manter cópia física de documentos no escritório e acessível de qualquer lugar. 

As reuniões com os clientes podem ser feitas a distância por aplicativos de comunicações 

como Skype, Zoom ou WhatsApp, entre outros. A obtenção de documentos pode ser feita 

também remotamente por meio de assinaturas feitas por certificação digital. Na verdade, 
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alguns escritórios de menor porte já passaram, eles mesmos, a ser virtuais mediante a 

contratação de endereços coletivos por meio de espaços de coworking. 

 

2.4.2 A virtualização das relações cliente/advogado 

 

O mundo encurta distâncias, pois a comunicação com os clientes pode ser feita por 

aplicativos de mensagens como WhatsApp, Messenger etc. Caso se queira contato por vídeo, 

aplicativos como Skype e FaceTime permitem a realização de reuniões e verdadeiras 

conferências rompendo distâncias intercontinentais sem necessidade de deslocamento físico. 

Nem mais a presença física do escritório na comarca é imprescindível, uma vez que, podendo 

visualizar os autos processuais digitalmente, o advogado consegue atuar, com certa facilidade, 

de qualquer lugar do mundo, em qualquer tribunal do país. Já há iniciativas em alguns 

tribunais de realizar audiências de conciliação com uso de algumas dessas ferramentas, bem 

como oitiva de testemunhas ou réus por videoconferência. A própria pandemia de Covid-19, 

surgida enquanto se finalizava este estudo, fez que tais iniciativas sofressem significativo 

incremento.   

A possibilidade de contato com clientes e parceiros a distância tornou possível, em 

outros países, o processo que Susskind em sua obra13 chama de offshoring, ou seja, a 

terceirização de serviços jurídicos fora do país de origem. Na Inglaterra, já há relatos de 

alguns serviços jurídicos de menor relevo que são enviados à Índia para confecção como 

forma de cortar custos, em razão do valor mais baixo de mão de obra. No Brasil, não há 

relatos ainda de offshoring de serviços jurídicos, embora os aplicativos de contratação de 

advogados correspondentes possam ser usados como forma de terceirizar alguns serviços ou 

até mesmo de de-lawyering,14 que, segundo o mesmo autor adrede citado, consiste no fato de 

se passar alguns serviços de responsabilidade de advogados para não advogados.   

Todas essas possibilidades estão a mexer profundamente com o mercado de serviços 

jurídicos e com os padrões de relacionamento entre cliente e advogado de há muito 

consolidados. A constante busca de corte de custos dos serviços jurídicos tem levado ao 

crescimento do uso dessas ferramentas e vem mudando completamente o perfil dos escritórios 

jurídicos. Uma série de novas e disruptivas tecnologias estão criando dia a dia inovações 

nesse mercado. Olhando para trás, passamos, em um período de cerca de trinta e cinco anos, 

                                                           
             13 SUSSKIND, Richard. The end of lawyers? Rethinking the nature of legal services. Oxford:              

Oxford University Press, 2008. p. 48.  
             14  Ibidem, p. 47. 
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da máquina de escrever ao cloud computing15, do papel carbono ao processo inteiramente 

digital. Na continuação desse processo de evolução, falemos sobre o futuro dos serviços 

jurídicos, que já nos bate à porta. 

  

2.5 E O FUTURO? EXISTIRÁ UMA ADVOCACIA 5.0? 

 

Analisando a evolução do serviço jurídico, constatamos que houve uma primeira fase 

totalmente alijada do uso da informática. Esta, como vimos, era a advocacia 1.0, em que os 

serviços eram feitos de maneira artesanal e o advogado era o responsável por todas as rotinas 

de seu escritório. Nessa fase, conforme o magistério de Susskind, os serviços jurídicos eram 

todos feitos sob medida,16 ou seja, o advogado funcionava como um autêntico alfaiate, que 

saía do zero a cada um deles, confeccionando-os caso a caso.  

Numa etapa posterior, na advocacia 2.0, já havia alguma rotina de serviços jurídicos 

pelo reaproveitamento de trabalhos feitos antes. Os modelos de petição nos editores de texto 

são o seu expoente. Aqui o advogado já não sai do zero a cada novo serviço, pois reaproveita 

uma base deixada pelo serviço anterior. Procurações, contratos, petições, todas essas peças 

podiam ser guardadas para posterior reutilização.  

Em seguida, a advocacia 3.0 introduziu, além do computador, ferramentas 

tecnológicas como a digitalização de documentos e o início da virtualização dos andamentos 

processuais, bem como a comunicação eletrônica com os clientes pelo e-mail.  

Por fim, a advocacia 4.0 pressupõe que todas as rotinas de um escritório jurídico sejam 

digitais, isto é, os departamentos legal, financeiro e administrativo são todos regulados 

digitalmente e podem ser acessados de maneira remota graças à internet e aos sistemas de 

cloud computing. Sistemas operacionais ou aplicativos controlam a gestão financeira, os 

prazos processuais e a rotina administrativa. Softwares já ajudam o advogado a preencher 

formulários, contratos e petições previamente armazenadas.  

                                                           
             15“O conceito de computação em nuvem (em inglês, cloud computing) refere-se à utilização da memória        

e das capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e 
interligados por meio da Internet, seguindo o princípio da computação em grade. [1] O 
armazenamento de dados é feito em serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar do mundo, 
a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de programas x ou de armazenar dados. O 
acesso a programas, serviços e arquivos é remoto, através da Internet - daí a alusão à nuvem.[2] O uso 
desse modelo (ambiente) é mais viável do que o uso de unidades físicas[3].”(CLOUD computing. In: 
ORIGIWEB dicionário de tecnologia. Disponível em: <https://www.origiweb.com.br/dicionario-de-
tecnologia/Cloud-Computing>. Acesso em: 9 jul. 2020.) 

              16Para o autor, serviços jurídicos bespoke. SUSSKIND, R. The End of Lawyers? Rethinking the                                         
nature of legal services. Oxford: Oxford University Press, 2010.  
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Resta saber se a evolução parará por aí. Haverá uma advocacia 5.0? A seguir, 

procuraremos demonstrar que, em nosso sentir, o processo está em curso, e a futura advocacia 

5.0 vai mirar seu alvo no uso cada vez maior da inteligência artificial tanto para substituir o 

advogado em serviços mais simples quanto para prever comportamentos e tentar antecipar o 

resultado do julgamento dos tribunais ou, quem sabe, até mesmo para proferir julgamentos 

tanto judiciais como arbitrais em processos de menor complexidade. 

 

 2.5.1 Novas tecnologias disruptivas 

 

Em seu livro,17 Susskind nos remete à evolução em curso dos serviços jurídicos. Na 

verdade, o autor sugere que os serviços jurídicos caminham desde uma fase chamada sob 

medida, em que o serviço jurídico parte do zero, e passam para uma fase de padronização, em 

que alguns modelos ou formulários preexistentes auxiliam nos serviços. Mas o autor não para 

por aí, estabelecendo que, na verdade, já há a sistematização de alguns serviços por 

algoritmos, como, por exemplo, o preenchimento automático de petições ou até mesmo o 

cálculo de risco em contratos de seguros de autos por CEP, por exemplo. Algumas dessas 

transformações, em processo de evolução, podem ser fornecidas por pacote, pois, à medida 

que algoritmos ou computadores puderem fazer serviços de forma automática, haverá uma 

brusca queda no preço dos serviços jurídicos, o que Susskind chama de “empacotamento dos 

serviços jurídicos”.  Por fim, o autor chama de “comoditização” o processo em que algumas 

rotinas jurídicas já são tão comuns e reiteradas que poderiam, em um espírito de 

compartilhamento, serem objeto de fonte aberta e utilizadas gratuitamente na internet. No 

Brasil, já há a iniciativa do site Processe Aqui18, em que a própria parte pode, fazendo um 

cadastro e respondendo a algumas perguntas, fornecer elementos a um sistema que fabrica a 

petição inicial de um processo, a qual pode ser levada aos juizados especiais, considerando 

que processos de até 20 salários mínimos prescindem da presença de um advogado.19  

Na verdade, algumas dessas transformações já estão ocorrendo. Atendimento juridico 

a distância, sistemas de automação de documentos jurídicos, aplicativos de correspondentes 

jurídicos, marketplace, resolução de demandas on-line, busca inteligente de conteúdos 

jurídicos e resolução de problemas baseada em inteligência artificial são exemplos de 

                                                           
              17  SUSSKIND, Richard. Tomorrow's lawyers: an introduction to your future. 2nd ed. Oxford: Oxford  

University Press, 2017. 
              18  Processe Aqui. Disponível em: http://www.processeaqui.com.br/. Acesso em: 26.set.2020 
              19 Art. 9º da Lei 9.199/95: Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes 

comparecerão  pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é 
obrigatória. 
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tecnologias disruptivas que, dia a dia, vêm permeando os serviços jurídicos e alterando 

completamente a sua forma de prestação. 

O futuro nos aponta que programas de computador poderão, em muitos serviços, 

substituir os advogados. Nos EUA, já existe uma companhia20 que produz uma tecnologia de 

e-learning capaz de, por meio de vídeos on-line e perguntas que podem ser respondidas por 

um leigo, realizar um verdadeiro compliance de uma companhia, respondendo ao final se 

alguma de suas práticas pode ser enquadrada em ilícitos, como, por exemplo, lavagem de 

dinheiro.  

Aos poucos, os serviços mais comezinhos feitos por advogados serão realizados por 

inteligência artificial (IA).21 O Watson, da IBM, foi o primeiro robô de inteligência artificial a 

participar de um quiz show nos EUA, tendo batido os seus adversários humanos. Quem não se 

lembra do deep blue, o famoso computador que, em 1997, venceu o grande enxadrista 

Kasparov? Tal vitória não precisou de inteligência ou emoção, senão de efetuar simulações de 

330 milhões de movimentos por segundo.   

Isso não quer dizer que, em algum ponto da história, a profissão de advogado será 

completamente extinta. Susskind22 afirma que ainda existirá o chamado advogado de 

confiança, que presta serviço de maneira artesanal a seus clientes, bem como aquele que não 

atua de forma especializada, mas que é capaz de suprir eventuais falhas de conhecimento com 

um bom uso da tecnologia. Não há dúvida, porém, de que o futuro nos aguarda com mais 

novidades e que, por certo, o mercado continuará a passar por essa revolução sempre no 

sentido de atribuir ao advogado somente a atividade intelectual, deixando os serviços mais 

repetitivos ao encargo de pessoal menos qualificado ou de computadores, graças ao uso da 

inteligência artificial. 

         

2.5.2 A inteligência artificial começa a chegar aos serviços jurídicos 

 

                                                           
            20 LRN Corporation: Ethics and compliance trining solutions. Informações disponíveis em: 

www.lrn.com. Acesso em: 7 jul. 2020. 
            21 “In less than two decades, the way in which lawyers work will change radically. Entirely new ways of 

delivering legal services will emerge, new providers will be firmly established in market, and the 
workings of our courts will be transformed. Unless they adapt, many traditional legal business will 
fail. On the other hand, a whole set of fresh opportunities will present themselves to entrepreneurial 
and creative young lawyers.” Op. cit. p.3. 

             22 SUSSKIND, R. apud FEIGELSON, Bruno; BECKER, Daniel; RAVAGNANI, Giovani (coord.). O  
advogado do amanhã: estudos em homenagem ao professor Richard Susskind. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2019. p. 43 
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A inteligência artificial pode abrir-nos a possibilidade de o computador responder a 

questionamentos legais prescindindo, em tese, de um profissional habilitado. O conhecimento 

armazenado na internet em apenas dois dias tem o mesmo volume daquele que toda a 

civilização levou para juntar desde o seu início até o ano de 2003.23 Portanto, com cada vez 

mais informações e dados disponíveis, a atividade de responder a questionamentos está 

acessível não só à inteligência artificial, que o fará com mais acurácia, como também a um 

sem-número de pessoas. Nessa direção, Winston, Crandall e Maheshri nos reportam em sua 

obra24 o caso de um menino de quinze anos, que, sem formação jurídica, no final do ano 2000, 

se tornou o mais requisitado especialista legal do site askmehelpdesk.com. Mesmo sem 

formação na área, por meio do uso da tecnologia, o jovem, já àquela época, podia coletar 

muitas informações necessárias ao exercício da atividade. Já não é fato raro, hoje em dia, os 

clientes terem acesso mais rápido à modificação de status de seus casos do que o próprio 

advogado responsável pelo processo.  

Também em voga estão os chamados serviços ODR (on-line dispute resolution) 

existentes em marketplaces como Mercado Livre ou e-bay, entre outros. Nesses sites, os 

clientes abrem reclamações, que devem ser atendidas pelo prestador, e, ao final, o 

intermediário dos serviços julga quem tem razão no conflito. Tal modelo pode ser copiado 

pela Justiça na resolução de conflitos de consumo, sobretudo os de menor impacto 

econômico.  

Nesse tipo de conflito, o custo da contratação do serviço tradicional de advocacia ou o 

custo do conflito para o Estado é certamente mais alto do que o custo do próprio Direito em 

si. Então, tanto o serviço advocatício quanto o judicial terão de se adaptar quanto aos custos 

para poderem ser efetivos. Esse tipo de plataforma pode ajudar.  

Todavia, por empiria, os advogados possuem comportamento conservador e creem 

estar imunes a essas mudanças tecnológicas.  Em uma de suas obras, Jenkins menciona que 

tanto o ceticismo quanto a resistência cultural são impeditivos à evolução no setor jurídico.25 

Muitos entendem que o computador nunca poderá exercer o seu papel, uma vez que a 

máquina não possui emoções nem capacidade de julgamento. Embora isso seja verdade, ou 

seja, é real o fato de as máquinas não terem emoções, olvidam-se os críticos de que tais 
                                                           

             23 “Every two days, on this view, we create more than 5 quintillion bytes of data”. In: SUSSKIND, 
Richard. Tomorrow´s lawyers. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2017. p. 11. 

             24 WINSTON, Clifford; CRANDALL, Robert W.; MAHESHRI, Vikram. The first thing we do, let’s 
deregulate all the lawyers. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2011. p. 1  

            25 JENKINS, Johnathan. What can information technology do for law? Harvard Journal of Law & 
Technology, v. 21. n 2, 2008. p. 590 apud FEIGELSON, Bruno; BECKER, Daniel; RAVAGNANI, 
Giovani (coord.). O advogado do amanhã: estudos em homenagem ao professor Richard Susskind. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 39.  
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dispositivos reconhecem por cálculos matemáticos padrões de comportamento. Olvidam-se 

também de que as nossas decisões são todas tomadas graças a esses padrões de 

comportamento preestabelecidos, que podem ser facilmente reconhecidos por inteligência 

artificial (IA). Assim sendo, ainda que não tenha per se inteligência e capacidade de 

julgamento, o computador pode muito bem avaliar como se comportaria um ser humano em 

situação idêntica. 

Frise-se, como anteriormente dito, que todas essas inovações não querem dizer que o 

advogado será substituído por completo pela máquina. A substituição do advogado pela IA, 

embora esteja no radar, ainda está muito longe de acontecer. A curto prazo, o advogado não 

dará lugar a um robô. Não se trata de profecia apocalíptica ou escatológica, senão de constatar 

que a profissão jurídica, como todas, continuará passando por profundas transformações. Aos 

poucos, os serviços mais ligados às atividades manuais ou práticas (redação de documentos, 

cadastros, pesquisa jurisprudencial etc.) serão feitos pelas máquinas, de tal modo que ao 

advogado seja concedido mais tempo livre para se dedicar aos estudos complexos e à 

atividade intelectual. Trata-se aqui de algo muito semelhante ao que aconteceu no início dos 

anos 1990, na transição da advocacia 1.0 para a advocacia 2.0, quando o computador pôde 

fornecer ao advogado modelos pré-elaborados, possibilitando-lhe deixar de sair do zero a cada 

novo trabalho e otimizando seu tempo de trabalho. A tendência é que funções de natureza 

braçal sejam relegadas aos técnicos jurídicos, que, nos próximos anos, poderão ser admitidos 

no mercado em substituição à antiga função do estagiário.  

Sem embargo, embora no exterior esteja em passos mais avançados, o uso da 

inteligência artificial, no Brasil, ainda não permite prever, pelo menos de maneira assertiva, o 

comportamento de turmas, cortes e seções de Tribunais, pois, diferentemente dos países da 

Commom Law, a estrutura e o linguajar dos instrumentos jurídicos e outros documentos não 

têm padrões fixos definidos. Segundo Itamar Ciochetti,26 o hábito de usar vocábulos 

diferentes para fazer referência à mesma coisa torna mais difícil para a IA a obtenção de 

padrões definidos.  Apenas à guisa de exemplo da nossa riqueza vocabular, quando falamos 

em petição inicial, utilizamos inúmeros outros termos, como “peça de entrada”, “vestibular”, 

“exordial”, “inaugural” etc. – isso sem contar as modificações de nome em caso de mudança 

no ramo do Direito, como as hipóteses de denúncia e as reclamações trabalhistas, que nada 

mais são do que as petições iniciais das áreas penal e trabalhista.  

 

                                                           
              26 CIOCHETTI, Itamar; OEDENKOVEN, Derek. Entrevista concedida a este autor. São Paulo, 30 out.          

2019 [A entrevista está gravada em dispositivo de memória flash]  
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Mas o Brasil vem iniciando esforços nesse sentido. Alguns tribunais brasileiros já 

vinham fazendo pesquisas ou desenvolvendo suas próprias ferramentas de inteligência 

artificial de maneira isolada. Isso levou o CNJ a encomendar um relatório para a SIPA – 

School of International and Public Affairs –  da Universidade de Columbia (EUA) sobre a 

atual situação do uso de IA em nossas cortes.27 Segundo o relatório, o objetivo é que os 92 

tribunais brasileiros coordenem suas iniciativas individuais de trabalho de forma a facilitar a 

integração de seus sistemas ao sistema SINAPSE de inteligência artificial e a boa utilização 

pelos seus usuários. Pelo referido estudo, o CNJ pretende utilizar fontes de código aberto 

nesses sistemas de maneira a não onerar seus custos com propriedade intelectual e facilitar a 

integração entre os diversos sistemas existentes como E-SAJ, e-Proc e Projudi, entre outros. A 

intenção é tornar toda a rede dos tribunais compatível ao PJe (Processo Judicial eletrônico), 

plataforma aberta já referendada pelo próprio CNJ. É ainda intenção do CNJ construir um 

laboratório de inovação de inteligência artificial, chamado INOVA-PJe, que será um 

acelerador de inteligência artificial dos tribunais brasileiros, coordenando outras iniciativas 

nesse sentido, como o VICTOR, utilizado pelo STF28, e o Sócrates, usado pelo STJ, entre 

outros. 

Ainda segundo a SIPA, a maior dificuldade de implantação da IA de maneira mais 

ampla seria a dificuldade de integração entre os sistemas ou plataformas de cada tribunal, bem 

como o que acima se mencionou em relação à padronização de dados (existência de vários 

nomes para a mesma coisa, como Banco do Brasil, BB, Banco Brasil, Agência BB etc.). 

No sentido oposto, nos países de origem jurídica insular, ainda segundo o mesmo 

especialista, a petição inicial, para ficarmos no mesmo exemplo, possui padrões fixos 

definidos, numa espécie de uniformização tópica – toda petição possui as chamadas causes of 

action29, que estão arroladas por tópicos. Ao contestar a ação, a parte contrária é obrigada a 

fornecer as chamadas responses to the cause of action, impugnando um a um os tópicos na 

mesma ordem da inicial. Com essa estrutura bem definida, os programas conseguem entender 

                                                           
              27 O Futuro da IA no sistema judiciário brasileiro, preparado para o CNJ pela SIPA Relatório de                    

Columbia em parceria com o ITS e o CNJ sobre Inteligência Artificial pelo Poder Judiciário brasileiro. 
Disponível em: <https://itsrio.org/pt/publicacoes/o-futuro-da-ia-no-judiciario-brasileiro/>.Acesso em: 
26.set.2020. 

                          28 O nome VICTOR é uma homenagem ao ex-ministro do STF, Victor Nunes Leal. 
             30 O significado de cause of action é a condição sob a qual uma parte estaria habilitada a processar a outra 

ou uma série de fatos que, se forem verdadeiros, possibilitam à parte receber o remédio jurídico da 
corte. (CAUSE of action. In: LEGAL dictionary. Disponível em: <https://legaldictionary.net/cause-of-
action/>. Acesso em: 7 jul. 2020). 
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que existem marcadores dentro dos quais se consegue estruturar e analisar a informação 

contida no documento, facilitando o trabalho de análise pelo computador.  

Lá, por estar em estágio mais avançado, o problema da inteligência artificial é 

outro, como, por exemplo, a preservação de direitos humanos. Eventuais problemas 

podem acontecer por erros sistêmicos ou até mesmo pela criação involuntária de 

vieses quando da alimentação de sistemas de inteligência artificial por seres humanos. 

Mas, aqui, o problema não está restrito aos advogados. As próprias bases de dados dos 

tribunais também contribuem para isso. Muitos arquivos em PDF ou outros formatos ainda 

não são legíveis pelos programas de computador, muitos julgados não estão sequer na base de 

jurisprudência dos tribunais. No mais, assim como advogados, magistrados também possuem 

grande riqueza de vocabulário e não cultivam um padrão de palavras em suas sentenças e 

acórdãos. 

Com isso não se está a fazer uma crítica pura e simples ao nosso sistema, que tem uma 

longa tradição e pontos muito positivos, comparativamente a outros sistemas. Mas, apenas 

para o escopo deste estudo, é forçoso reconhecer que as suas características intrínsecas 

dificultam o trabalho de análise da informação. “Que se virem os analistas de informação” – 

diriam os mais conservadores. Na França, aliás, está proibida a análise por computador da 

informação jurídica.30 Segundo o site Artificial Lawyer, magistrados franceses estavam 

incomodados com empresas que usam inteligência artificial para, com base em dados 

públicos, analisar o modo como eles costumam decidir e se comportar em determinados 

assuntos para tentar prever os resultados de julgamentos e compará-los com os de seus pares. 

Enfim, é preciso respeitar as culturas e tradições locais. “Et vive la difference”, diriam os 

gauleses. De todo modo, não há como fugir à necessidade de constante adaptação às 

inovações que surgem, sendo o intuito deste estudo propor, ainda que de forma bem restrita, 

formas de aperfeiçoar a legislação, que precisa de atualização em face das novas tecnologias.

                                                           
             30 Cf. RODAS, Sérgio. França proíbe divulgação de estatísticas sobre decisões judiciais. Consultor 

Jurídico. São Paulo, ano 22, 5 jun. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jun-
05/franca-proibe-divulgacao-estatisticas-decisoes-judiciais/>. Acesso em: 8 jul. 2020.  
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3 ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO OU CAPITALISMO DE MULTIDÃO  

No início da década de 2010, na sequência do processo de evolução tecnológica 

examinado no capítulo anterior, o mundo assistiu ao surgimento dos serviços de economia 

compartilhada (sharing economy), que continuam em franco desenvolvimento. 

 

3.1 ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO: CONCEITO, CARACTERÍSTICAS, CAUSAS 

 

De forma muito resumida, é possível dizer que o fenômeno da economia 

compartilhada consiste no emprego da tecnologia como fator de aproximação entre partes 

interessadas em determinadas relações jurídicas, como o uso de bens e serviços, de forma 

temporária, com vistas a reduzir o tempo de subutilização de um bem ou serviço.  

Nas palavras de Alex Stephany, “a economia compartilhada é o valor em se fazer com 

que bens subutilizados estejam acessíveis on-line para uma comunidade, levando a uma 

menor necessidade de posse de tais bens”.31 Imaginemos pessoas que usem rotineiramente o 

próprio carro para fazer trajetos semelhantes, como ir de casa para o trabalho e vice-versa. É 

provável que, quando a velocidade e a intensidade das comunicações eram menores, esses 

veículos andassem lado a lado durante todo o trajeto carregando cada um o seu proprietário. 

Se calhasse de um vizinho ou alguém da própria família precisar deslocar-se mais ou menos 

para os mesmos lugares, aí sim, seria possível otimizar o uso do automóvel, dividindo as 

despesas. 

Com o avanço da tecnologia, ficou muito mais fácil encontrar pessoas com as mesmas 

necessidades e interesses convergentes num raio de busca bem maior do que o mero círculo 

social. A prática de partilhar certos bens ajudou a diminuir o seu custo de manutenção ou a 

sua taxa de subutilização e acabou por despertar em muitas pessoas a percepção de que não 

havia necessidade de tê-los como propriedade para uso exclusivo. Aplicativos como Uber, 

Cabify, 99 Táxi e Airbnb trouxeram a possibilidade de abrir mão da propriedade e uso privado 

de um carro ou de uma casa em favor do uso compartilhado, durante espaços de tempo 

predefinidos, mediante pagamento de quantias previamente ajustadas.  Isso sem falar em 

eventuais reduções de custos ambientais com o compartilhamento de bens, dada a sua 

                                                           
            31 STEPHANY, Alex. The business of sharing: making it in the new sharing economy. Londres: 

Palgrave Macmillan, 2015. p. 9. 
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otimização na utilização e, portanto, redução da necessidade de novos produtos ou consumos 

de bens.          

A economia compartilhada é parte de um processo de revolução tecnológica que 

encurtou distâncias e facilitou as comunicações, aproximando partes interessadas em fazer 

negócios em velocidades nunca antes imaginadas. Somente a maior conectividade 

proporcionada pela internet foi capaz de possibilitar a confecção de aplicativos de 

aproximação de partes com interesses comuns. Arun Sundararajan descreve, em sua obra32 de 

mesmo nome, o fenômeno da economia compartilhada, também chamada de crowd-based 

capitalism ou capitalismo de multidão. O autor vê nesse sistema econômico cinco 

características básicas, que abaixo examinamos: 

 

1. Níveis potencialmente mais altos de atividade econômica em razão de uma base mais 

larga de mercado. Partes interessadas num mesmo negócio que estivessem em locais muito 

distantes talvez jamais chegassem a saber da intenção uma da outra. Com a expansão do 

acesso à internet, essa aproximação, que, antes, tinha remotas chances de acontecer, passou a 

ser algo corriqueiro.  

2.  Capital de alto impacto, pois surgem oportunidades para que a quase plena capacidade 

dos mercados seja utilizada. Essa é, praticamente, uma decorrência do fenômeno acima, 

uma vez que a aproximação de maior quantidade de partes interessadas leva à otimização das 

relações de troca (otimização de capacidade dos mercados).  

3. Redes de multidão. A oferta de mão de obra surge da multidão descentralizada e aproximada 

pela internet, não mais de agregados corporativos ou estatais. As partes têm maior 

proximidade direta para contratar sem intermediários estatais ou corporações. 

4. Fronteiras pouco definidas entre o pessoal e o profissional. Atividades anteriormente 

pessoais, como dar uma carona ou emprestar dinheiro a alguém, passam a ter aproveitamento 

econômico. Uma atividade que só geraria despesas, como o deslocamento de um sujeito que 

vai ao trabalho de carro, passa a gerar valor por meio do compartilhamento do veículo. Isso 

sem considerar que, nesse mesmo período, o indivíduo já está trabalhando e gerando recursos 

para sua economia doméstica.   

5. Fronteiras pouco definidas entre emprego pleno e casual, com ou sem 

dependência, e entre trabalho e lazer. No exemplo acima, mesmo um empregado celetista 

que se deslocasse ao trabalho seria simultaneamente um motorista autônomo. Alguém que vá 

                                                           
             32 Cf. SUNDARARAJAN, Arun. The sharing economy: the end of employment and the rise of crowd-

based capitalism. Cambridge, MA: The MIT Press, 2016. 
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à praia no fim de semana poderá ser um viajante a passeio e, ao mesmo tempo, um motorista 

contratado.  

Sundararajan, na mesma obra,33 mostra que a economia do compartilhamento funciona 

melhor em áreas densamente povoadas. O crescimento das zonas urbanas no mundo todo, 

portanto, favoreceu esse processo. No mais, a digitalização e transmissão digital de músicas, 

livros e filmes, por exemplo, mudou a relação do usuário com esses produtos, que, de 

propriedades exclusivas daquele, passaram a ser serviços em modelo de compartilhamento.   

 Em resumo, como se pode perceber, a mola propulsora dessa nova economia foi o 

advento da internet e, com ele, o crescimento exponencial da possibilidade de lidar com 

grandes quantidades de dados armazenados. A capacidade da rede mundial de computadores 

de potencializar exponencialmente a aproximação entre partes interessadas em prol de 

objetivos comuns permitiu que bens subutilizados passassem a ser efetivamente utilizados, 

com maior possibilidade de gerar valor econômico.  

 

3.2 COMPARTILHAMENTO, ECONOMIA DE MERCADO OU CAPITALISMO DE MULTIDÃO? 

ASPECTOS E REFLEXÕES  

 

Pelo dito até aqui, o leitor poderia enxergar que há somente aspectos positivos na 

economia do compartilhamento e, na verdade, alguns de nós até podemos pensar assim.  

De fato, quando surgiu, a iniciativa era um estímulo para que as pessoas usassem a 

internet para se aproximarem e compartilharem livremente seus bens numa espécie de revival 

da chamada economia de dom. Mas o que é economia de dom?  

Bem, sabe aquela sua vizinha que lhe pede um pouco de açúcar e à qual você sabe que 

pode pedir, num outro dia distante, um pouco de café, mas sem intuito de troca, apenas com 

intuito de ajuda mútua? Isso é economia de dom. É a criação de uma comunidade em que as 

pessoas geram uma espécie de rede de boas ações sem esperar algo oneroso ou comutativo de 

volta. Dão o que têm sem esperar em troca ou, quando precisarem de algo, poderão pedir sem 

maiores embaraços e sem fazer correlação de preço ou valor. 

Ceder um sofá de sua casa, durante a noite, para um peregrino que quer conhecer uma 

igreja distante, emprestar uma rede de seu terraço para um surfista que quer aproveitar novas 

ondas e poder um dia fazer o mesmo na casa de alguém. Isso é compartilhar! 

                                                           
             33 SUNDARARAJAN, Arun. The sharing economy: the end of employment and the rise of crowd-    

based capitalism. Cambridge, MA: The MIT Press, 2016. 
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No início, esse era o ideal puro da economia de compartilhamento. Contudo, 

aproximar pessoas ou partes interessadas exige gastos com infraestrutura de hardware, redes 

físicas de TI, servidores, propriedade intelectual de softwares, fora a discussão de 

responsabilidade civil quando a eventual aproximação de pessoas distantes gera problemas. 

Tudo isso tem um custo e não dá para imaginarmos que, em alto nível de escala empresarial, o 

compartilhamento funcionaria como funciona entre os vizinhos a quem se pede açúcar ou 

café, ou seja, em termos utópicos. Na verdade, aqui, já não estamos falando de dom, mas de 

corporações que aproximam partes interessadas e são remuneradas por isso.       

Mas o nome e a ideia de “compartilhamento” criaram um “rótulo” muito interessante 

que traz consigo todo um conceito de responsabilidade social, ambiental e caridade que pode 

ser aproveitado como uma grande “sacada” publicitária, e assim o foi34. Com esse mote, 

então, surgem empresas que, sob o manto do “compartilhamento”, na verdade estão usando de 

seu alto poder de processamento de informações para aproximar partes interessadas em 

negócios e serem remuneradas por essa aproximação. O espírito aqui não é compartilhar, mas 

sim aproximar mediante remuneração. Então, nesses casos, seguiremos com o nome já 

consagrado por Sundadararajan no título de sua obra, qual seja, capitalismo de multidão ou 

crowd-based capitalism.35 Porém, consigne-se que adotaremos esse nome à falta de outro 

mais preciso, pois o próprio termo capitalismo em si já contém uma idéia crítica de viés 

socialista do sistema que os liberais chamam de economia de mercado. Poderíamos, então, 

tentar popularizar o termo economia de mercado de multidão, porém não temos essa 

pretensão nesse estudo.  

Feita essa importante distinção, doravante nosso foco será, na verdade, não o belo 

espírito de compartilhamento franciscano36, mas as empresas de capitalismo de multidão, que, 

                                                           
             34 Para Juliet Schor “muitas organizações têm buscado um espaço sob a ‘grande tenda’ da economia do 

compartilhamento, por causa do significado simbólico positivo, do magnetismo das tecnologias digitais 
inovadoras, e o rápido crescimento do volume das atividades de compartilhamento.” In: ZANATTA, 
Rafael; PAULA, Pedro C.B. de; KIRA, Beatri (orgs.). Economias do compartilhamento e o Direito. 
Curitiba: Juruá, 2017. p. 22)  

             35 A economia compartilhada, portanto, é diversa não só em seus segmentos, serviços e modelos de 
negócios mas também ao longo do espectro mercado-dom [...] um interessante meio-termo entre 
capitalismo e socialismo que também parece atender as necessidades e os desejos das pessoas que se 
identificam com ambos os extremos [...] e as necessidades das pessoas que não se identificam com 
nenhum desses dois extremos. (SUNDARARJAN, Arun. Economia compartilhada: o fim do emprego 
e a ascensão do capitalismo de multidão. Trad. André Botelho, São Paulo: Ed Senac, 2019 p. 78)  

              36 São Francisco nasceu em Assis, na Úmbria (Itália), em 1182. Jovem orgulhoso, vaidoso e rico, que se 
tornou o mais italiano dos santos e o mais santo dos italianos. Com 24 anos, renunciou a toda riqueza 
para desposar a “Senhora Pobreza”. É de sua autoria a oração de São Francisco, que em um de seus 
trechos mais bonitos nos inspira a compartilhar: “Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser 
consolado; compreender, que ser compreendido; amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É 
perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. (grifo nosso).  
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de certa maneira, precisam, sob o escopo deste trabalho, de alguma mudança na legislação 

para poderem ser utilizadas sem violações legais ou éticas. 

Todavia, antes de tratarmos de tais mudanças, é preciso tecer alguns comentários a 

respeito de problemas e discussões que surgem aqui e acolá quando o tema é capitalismo de 

multidão. O primeiro desses problemas a serem enfocados é o de perspectiva das relações 

entre capital e trabalho. 

 

3.2.1 Relações de trabalho no capitalismo de multidão 

 

Se até aqui o leitor pode ter tido uma impressão de que foram ressaltados apenas 

aspectos positivos da chamada economia do compartilhamento, como liberdade de escolha de 

quando, como e onde trabalhar, da otimização de utilização de bens e da livre fixação de 

preços, temos que dizer que vozes há que não veem assim com tão bons olhos essas 

novidades, sobretudo no campo das relações de trabalho.  

No momento em que grandes investidores ou corporações, com sede de altos lucros, 

muitos dos quais, se não todos, com capital aberto e satisfações a prestar a seus acionistas, 

passaram a aportar um enorme volume de recursos nessas plataformas de compartilhamento 

para obterem lucros significativos, logo surgiram críticos ressaltando aspectos negativos e 

apontando uma possível “precarização” das relações de trabalho, pois a transferência do risco 

do negócio, diferentemente do modelo tradicional, está sendo passada da plataforma (que, em 

tese, só fica com os aspectos positivos, como o lucro da aproximação e a ausência de 

responsabilidade civil) para o prestador. Motoristas, anfitriões e prestadores de serviços em 

geral não são vistos como empregados da plataforma, mas como pequenos empresários 

individuais sem a rede de proteção da legislação laboral. De outra ponta esses pequenos 

empresários estão utilizando seus próprios meios de produção (veículo, casa, saber) e não os 

da plataforma, como seria normal no modelo de relação de trabalho tradicional.  

Por outro lado, em algumas plataformas, principalmente nas de transporte de pessoas e 

bens, como Uber ou Rappy, entre outras, o prestador não fixa os preços de seu serviço. Tal 

valoração seria o normal se o prestador fosse, de fato, um pequeno empresário. Os preços são, 

segundo as plataformas, formados por algoritmos com base na relação entre oferta e demanda 

existente na área. O prestador não pode negociar o preço de seu serviço; resta-lhe apenas 

rejeitá-lo. Outro problema pode estar no fato de que algumas plataformas punam com 

suspensão temporária de acesso aqueles prestadores que se neguem, por reiteradas vezes, a 
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aceitar um serviço, o que poderia ser entendido como um certo poder de gestão da plataforma 

sobre seu afiliado.       

Segundo Juliet Schor37, “parte da dificuldade em avaliar o impacto dessas novas 

oportunidades é que elas estão sendo introduzidas em um período de alto desemprego e rápida 

reestruturação do mercado de trabalho. As condições e proteção de trabalho já estão em 

erosão, os salários estão em declínio e a participação do trabalho na renda nacional dos EUA 

caiu para mínimos históricos”.   

Há que se reconhecer que, em algumas hipóteses, pode haver uma zona cinzenta entre 

o atual panorama das relações de trabalho e as novas frentes trazidas pelo avanço tecnológico. 

Estamos, todavia, passando por algo parecido ao que houve na Revolução Industrial, quando 

o advento do vapor, da luz elétrica e de outras novas tecnologias mudou o mundo, trazendo, 

de um lado, uma evolução sem precedentes nos níveis de oferta de bens e serviços, bem como 

a elevação da renda mundial, mas, de outro, profundas chagas no mundo do trabalho.    

Toda transformação, sobretudo no mundo do trabalho, causa temor e instabilidade. 

Uma das preocupações dos atores desse mercado está no fato de que os níveis de remuneração 

e ocupação podem baixar de maneira uniforme mundialmente, uma vez que, mais uma vez na 

história, trabalhadores serão substituídos por máquinas. Como veremos ainda neste estudo, no 

Brasil talvez isso possa ser verdade, mas talvez mais pela expansão dos cursos e vagas de 

ensino jurídico do que propriamente pelas inovações tecnológicas. No mundo moderno, essa 

não é uma preocupação exclusiva do mercado jurídico, mas existente em praticamente todos 

os ramos de comércio, indústria e serviços.  

Não nos custa lembrar, todavia, que, se a digitalização trouxer tanto o prometido maior 

nível de acesso à justiça, dado o barateamento dos custos de litigância, bem como maior 

rapidez, por exemplo, com a implementação de IA nos julgamentos, poderemos estar diante 

do que chamamos em economia de demanda reprimida, pois uma maior eficiência no 

oferecimento de um serviço, tornando-o mais barato, acaba por atrair um maior número de 

pessoas dispostas a pagar por ele e, por consequência, aumenta seu uso.  

No mundo do trabalho, mais uma vez em transformação, sempre podem nascer novas 

esperanças e o progresso da civilização, como já nos alertava Sua Santidade o Papa João 

Paulo II, em sua encíclica Laborem exercens38, cujo trecho citamos a seguir: 

                                                           
             37 ZANATTA, Rafael; PAULA, Pedro C.B. de; KIRA, Beatri (orgs.). Economias do 

compartilhamento e o Direito. Curitiba: Juruá, 2017. p. 34-35.  
             38Laborem exercens. Disponível em: <www.vatican.va/content/john-paul-

ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens.html>. Acesso em 23.ago.2020. 
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“O trabalho é um desses aspectos, perene e fundamental e sempre com atualidade, 

de tal sorte que exige constantemente renovada atenção e decidido testemunho. Com 

efeito, surgem sempre novas interrogações e novos problemas, nascem novas esperanças, 

como também motivos de temor e ameaças, ligados com esta dimensão fundamental da 

existência humana, pela qual é construída cada dia a vida do homem, da qual esta recebe 

a própria dignidade específica, mas na qual está contido, ao mesmo tempo, o parâmetro 

constante dos esforços humanos, do sofrimento, bem como dos danos e das injustiças que 

podem impregnar profundamente a vida social no interior de cada uma das nações e no 

plano internacional. Se é verdade que o homem se sustenta com o pão granjeado pelo 

trabalho das suas mãos — e isto equivale a dizer, não apenas com aquele pão quotidiano 

mediante o qual se mantém vivo o seu corpo, mas também com o pão da ciência e do 

progresso, da civilização e da cultura — então é igualmente verdade que ele se alimenta 

deste pão com o suor do rosto; isto é, não só com os esforços e canseiras pessoais, mas 

também no meio de muitas tensões, conflitos e crises que, em relação com a realidade do 

trabalho, perturbam a vida de cada uma das sociedades e mesmo da inteira 

humanidade”. (grifos nossos) 

 

3.2.2 Responsabilidade civil no capitalismo de multidão 

 

Embora este assunto mereça um estudo apartado, penso ser interessante tecer algumas 

considerações em relação ao sistema de responsabilidade civil no ambiente de aplicativos, em 

especial no que toca ao escopo do presente trabalho, os aplicativos de serviços jurídicos. 

Uma vez que a plataforma, em alguns tipos de aplicativos, é remunerada com uma 

espécie de comissão pela aproximação de partes interessadas, não estaria aí presente também 

a necessidade de que fossem assumidos alguns riscos dessa atividade? Como o velho 

brocardo jurídico, ubi emolumentum ibi onus, não seria o caso de a plataforma responder em 

algumas hipóteses de culpa ou falha do serviço quando também tem o potencial de lucrar com 

sua atividade?   

As plataformas, de modo geral, defendem-se dizendo que a responsabilidade delas 

termina na mera aproximação das partes, sendo que, daí por diante, ou seja, no decorrer da 

prestação dos serviços, não há responsabilidade, não sendo assim encaixada a plataforma em 

nenhuma modalidade clássica de culpa (in vigilando, in eligendo, imperícia, imprudência ou 

negligência), uma vez que não existiria nenhuma ingerência dela na execução dos serviços.  
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Por sua vez, o aumento da responsabilidade civil trazida principalmente pelo Código 

de Defesa do Consumidor, que aumentou o dever de informação do fornecedor de produtos e 

serviços, bem como responsabilizou solidariamente os membros da cadeia de produção, 

elevou o tom da discussão sobre esse assunto.39 

Para Marques e Miragem, a plataforma aproxima as partes como uma estrada, da qual 

deve ser a guardiã e por cujas falhas de aproximação deve responder, sendo tais falhas 

analisadas caso a caso.40  

Recentemente, conforme reportagem do site Migalhas41, o Tribunal de Justiça de São 

Paulo tinha dado provimento, em primeira instância, à ação de um motorista contra uma 

plataforma de transporte, pois ele tinha tido seu carro roubado por ladrões que se passaram 

por passageiros, sendo que, pouco tempo depois, o carro fora localizado com danos de grande 

monta. Para o juiz do caso, fez-se presente a responsabilidade do aplicativo, nos termos do art. 

927 do Código Civil, pois a plataforma de transporte, mesmo sabendo da violência que existe 

na cidade, decidiu ainda assim atuar no mercado e assumir os riscos. 

Contudo, tal decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça, que entendeu tratar-se o 

caso de fortuito externo imprevisível, em razão de que a segurança pública não é 

                                                           
              39       Lei 8.078/90 
             Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
             III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de   

quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem 

             Art. 7°:........ 
             Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos 

danos previstos nas normas de consumo. 
 
             40 O dever deste guardião (gatekeeper, guardião do acesso) será o de garantir a segurança do meio 

negocial oferecido, em uma espécie de responsabilidade em rede (network liability), cuja exata 

extensão, contudo, será definida caso a caso, conforme o nível de intervenção que tenha sobre o 

negócio. A economia do compartilhamento é economia, business, custa algo, há presença de um 

consumidor. Há situações em que poderá haver responsabilidade do intermediador pela satisfação do 

dever principal de prestação do negócio objeto de intermediação com o consumidor. Mas, na maior 

parte das vezes, aquele que apenas aproxima e intermedeia o negócio deverá garantir a segurança e 

confiança no meio oferecido para realizá-lo, não respondendo, necessariamente, pelas prestações 

ajustadas entre partes. (MIRAGEM, Bruno e MARQUES, Claudia L. Economia do compartilhamento 

deve respeitar os direitos do consumidor. Conjur. 23.dez.2015. Disponível em:  

<https://www.conjur.com.br/2015-dez-23/garantias-consumo-economia-compartilhamento-respeitar-

direitos-consumidor>. Acesso em: 29.ago.2020). 

              41 Dona do aplicativo 99 deve ressarcir motorista que teve carro roubado e destruído. Migalhas, 13. 
Meio 2019. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/302202/dona-do-aplicativo-99-
deve-ressarcir-motorista-que-teve-carro-roubado-e-destruido>. Acesso em: 29.ago.2020. 
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responsabilidade da plataforma. Atualmente, o caso42 se encontra em fase de processamento 

de recurso especial.  

Podemos aqui traçar um tênue paralelo com o setor de aviação em questões de 

responsabilidade civil. Quando surgiu, a aviação era atividade de altíssimo risco, dado o 

elevado grau de incerteza e risco de morte em razão de sua precariedade. Todos aqueles que 

aceitavam participar como consumidores desse produto aceitavam o alto risco que corriam e 

praticamente não havia responsabilidade dos aviadores. Mais à frente, em 1936, a Convenção 

de Varsóvia estabeleceu a culpa do transportador como requisito de responsabilidade civil. 

Até que, em 1999, já com o avião sendo um dos meios de transporte mais seguros do mundo, 

o Tratado de Montreal estabeleceu a responsabilidade objetiva de transportador, com 

limitação de valor.     

Em uma entrevista para o site Knowledge Wharton, a pesquisadora Sarah Light 

afirmou com relação às questões de regulação nesse setor: “Vamos deixar as cidades e 

governos locais fazerem experimentos. Em um futuro, talvez surja alguma regra uniforme 

quando nós tivermos todas as informações”.43  

No caso do objeto deste estudo, como veremos, a plataforma não cobra nenhum valor 

pela aproximação das partes, senão um valor por uma exposição premium do prestador de 

serviços. Então, nesse caso, a defesa de tais plataformas é dizer que funcionam como uma 

mera espécie de seção de classificados, sem responsabilidade pelo negócio em si. 

            Estamos, portanto, longe de uma conclusão definitiva sobre o assunto, que, com o 

tempo, deverá ser pacificado e, a depender de tal decisão, sem dúvida, surgirão consequências 

para as plataformas, que podem vir a encerrar as atividades ou a manter os negócios 

repassando os novos custos aos clientes. 

 

3.3 REPUTAÇÃO: A NOVA MOEDA DA ECONOMIA COMPARTILHADA 

 

O século XX foi o período de nossa história em que “ter” era mais importante do que 

“ser”. Tudo estava calcado no status gerado pelo consumo, que, por sua vez, era movido pela 

indústria da publicidade. O american way of life é o maior exemplo disso. Seria inimaginável, 

há mais de dez anos, entrarmos no carro de um desconhecido sem temer as eventuais 

                                                           
              42 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Disponível em: 

<https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.codigo=RI005671U0000&processo.foro=990&process
o.nmero=10887693120188260100&gateway=true#?cdDocumento=28>. Acesso em: 29.ago.2020. 

              43 Why Regulation Is a Tricky Business in the Sharing Economy. Knowledge@Warthon. Disponível 
em: <https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/regulating-sharing-economy/>. Acesso em: 
29.ago.2020 (tradução do autor). 
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consequências desse ato, mas, hoje, fazemos isso o tempo todo sem pestanejar – tornou-se, 

afinal, rotina chamar um aplicativo de transporte. Resta entender o que mudou. A palavra-

chave de tal mudança é reputação. Nos atuais ventos, a sociedade começa a dar mais 

importância ao “ser” e ao “compartilhar”, numa espécie de consumo colaborativo em que a 

comunidade faz o papel que pertencia à publicidade. Na economia compartilhada, a reputação 

é mais importante do que o status. Mais vale saber o que as pessoas pensam das outras do que 

saber o que cada uma tem. O status dá lugar à reputação. 

Com a introdução desses novos aplicativos, as partes envolvidas são reputadas pelo 

sistema. Cada vez que nos utilizamos de um serviço desse tipo somos avaliados pelo nosso 

comportamento durante a sua execução. Isso, aos poucos, vai gerando uma espécie de “status 

na comunidade”. Somos avaliados pelo nosso comportamento o tempo todo. A comunidade 

vai traçando um perfil de cada utilizador e confiando nessa informação. Quando temos uma 

avaliação positiva do cliente ou prestador, diminuem as chances de termos problemas na 

execução dos serviços. A reputação hoje está para o indivíduo como o crédito esteve durante 

séculos.  

Do ponto de vista sociológico, podemos até nos aventurar a dizer que a reputação de 

hoje é o status social de ontem, com a vantagem de ser um critério muito mais confiável, uma 

vez que, em tempos remotos, o status de uma pessoa podia estar baseado em mera aparência 

ou falsa impressão. Hoje a reputação está baseada em concretas avaliações, que são renovadas 

periodicamente.44 A reputação proporciona confiança e facilita a otimização das transações de 

mercado. 

Curioso notar que as reputações ainda estão isoladas em cada uma das plataformas 

digitais. Portanto, um sujeito bem avaliado no Uber pode não ter uma boa avaliação no 

Airbnb e vice-versa. No futuro, talvez haja uma plataforma de reputação geral na qual todos 

esses aplicativos possam reunir os seus dados para atribuir uma reputação média e única a 

determinada pessoa. Sundararajan nos conta que a startup espanhola Traity trabalha em uma 

plataforma que poderá integrar todas essas reputações em um único local.45 

Por fim, uma preocupação que deve merecer cuidados é tanto a possível “compra de 

boa reputação” como o “webullyng”, ações de perfis fakes que poderiam disparar boas ou más 

reputações de um profissional ligado à plataforma, tal como acontece com os tais seguidores 

                                                           
              44 “Coletivamente, tais laços e seus recursos atuais e futuros correlatos representam seu capital social. 

Você e seu capital social são, portanto, resultado de sua credibilidade, de sua confiabilidade ao se 
envolver em uma interação.” In: SUNDARARAJAN, Arun. Economia compartilhada: o fim do 
emprego e a ascensão do capitalismo de multidão. Trad. André Botelho, São Paulo: Ed Senac, 2019. 
p. 101.  

              45 Ibidem, p. 103   
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artificiais de plataformas de relacionamentos sociais como Instagram ou Facebook. Raymond 

Brescia46 sugere constante auditoria dessas plataformas a fim de evitar tais distorções. 

 

3.4 MARKETPLACE E SHARING ECONOMY:  UMA PEQUENA DIFERENCIAÇÃO 

 

Mesmo antes de empresas como Uber, Airbnb e outras pulularem no mercado, 

consolidando o fenômeno da economia do compartilhamento, a evolução tecnológica 

permitiu, há pouco mais de dez anos, o surgimento de outro fenômeno, chamado marketplace, 

que consiste em um modelo de negócio no qual uma grande empresa do segmento de 

comércio, por exemplo, aproveita o seu renome ou marca consolidada no mercado e promove 

a venda de produtos de lojistas parceiros por meio de seu site ou aplicativo de celular em troca 

do pagamento de uma comissão sobre cada venda realizada.47 O que atrai os consumidores 

aos sites de marketplace é a confiança no renome dessas grandes empresas e a maior 

segurança das transações que o porte da marca garante. Por outro lado, para o lojista parceiro, 

a presença em um site de marketplace é a garantia de maior visibilidade de seus produtos e do 

aumento de chances de venda ensejado pela maior exposição.   

  Para explicar o conceito, lançamos mão do exemplo hipotético criado por Ricardo 

Zacho,48 em que o autor convida o leitor a imaginar que tenha aberto recentemente uma loja 

(física) de óculos semelhante à de um amigo. A diferença entre uma e outra é que a do amigo, 

diferentemente da loja do leitor, está estabilizada no mercado há alguns anos e instalada num 

local de bastante movimento. O amigo lhe oferece espaço na própria loja para divulgação dos 

seus produtos em troca de uma porcentagem sobre os lucros.  

Quem procura uma empresa de marketplace geralmente está em busca de maior 

visibilidade para seus produtos e, em troca disso, aceita repassar uma parte da receita de suas 

vendas. O negócio é, por certo, bom para todos: ao vendedor proporciona mais vendas; ao 

marketplace, maior faturamento.    

                                                           
46 Ibidem, p. 789. 

            47 DALVI, Tiago. Marketplace online no Brasil: o que é, exemplos, vantagens e desvantagens. Olist, 
Curitiba, 29 maio 2015. Seção Universo das Vendas. Disponível em: 
https://blog.olist.com/marketplace-online-conceito-exemplos-vantagens-e-desvantagens/. Acesso em: 
8 jul. 2020. 

           48 ZACHO, Ricardo. O que é marketplace? Veja as vantagens e desvantagens. Revista E-Commerce 
Brasil, São Paulo, 15 jun. 2017. Disponível em: 
<https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/marketplace-vantagens-e-desvantagens/>. Acesso em: 
8 jul. 2020.  
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Historicamente, o início do marketplace deu-se com as empresas varejistas que 

passaram a oferecer seus produtos nesse tipo de plataforma. Hoje, no Brasil, o Mercado Livre 

e a OLX estão entre as principais companhias que dominam esse nicho de mercado.  A B2W 

Digital controla três grandes sites de marketplace no país: Americanas.com, Shoptime e 

Submarino. Em seguida, vem a Via Varejo, responsável pelas Casas Bahia, pelo Ponto Frio e 

pelo Extra.com.  

Embora um e outro se viabilizem por meio eletrônico e proporcionem a aproximação 

de partes interessadas em negociar, o marketplace e a economia do compartilhamento têm 

uma diferença básica: nesta, por meio de uma plataforma digital, alguém oferece uma parte do 

seu tempo ou do seu patrimônio ocioso, auferindo benefício econômico por meio da 

diminuição dessa ociosidade; naquele, o meio digital é usado para promover maior exposição 

de produtos e incrementar suas vendas.    

Parece-nos, portanto, que a distinção principal entre o marketplace e a economia do 

compartilhamento é sobretudo o intuito de natureza empresarial ou não que se dê ao produto 

ou serviço oferecido. Quem quer diminuir a ociosidade de seu próprio tempo ou patrimônio 

gerando benefício econômico está na esfera da economia do compartilhamento, enquanto 

quem procura maior visibilidade para vender seus produtos ou serviços, organizando os 

fatores de produção e/ou utilizando mão de obra de terceiros para efetivação de parte desses 

serviços, já está na esfera da utilização de marketplace.  

Tal distinção, entretanto, não está bem definida no caso dos aplicativos. O Diligeiro, 

plataforma que oferece serviços jurídicos, funciona como uma espécie de marketplace, visto 

que atrai profissionais para seu espaço virtual e ganha não pela intermediação de 

aproximação, mas, sim, pela maior exposição dada ao profissional.  O advogado, por sua vez, 

trabalha em regime de compartilhamento, utilizando melhor seu tempo antes subaproveitado.     

A dificuldade de diferenciar um do outro reside no fato de que uma mesma plataforma 

pode servir às duas finalidades. Há pessoas que usam o Mercado Livre de maneira esporádica, 

por exemplo, para vender um berço usado, pois seu filho cresceu (num exemplo típico de 

compartilhamento) e há pessoas que fazem dele uma autêntica página na internet de sua 

empresa. Embora ainda seja problemática em alguns casos, a diferenciação entre economia do 

compartilhamento e marketplace será fundamental para o escopo deste trabalho e para a 

regulamentação da atividade advocatícia nessas plataformas. Defenderemos mais à frente a 

possibilidade de essas plataformas serem usadas para serviços jurídicos em regime de 

compartilhamento, visando à otimização de seu trabalho individualmente considerado, mas 

não como marketplace com montagem de estrutura empresarial e intuito de lucro sobre a 
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atividade de terceiros. Ou seja, seria vedada a montagem de grandes escritórios 

especializados em suprir a demanda dessas plataformas utilizando-as como vitrines. 

 

 4 APLICATIVOS DE COMPARTILHAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS 

 

Nesse evoluir, essas novas plataformas de marketplace e economia do 

compartilhamento já se aproximaram do segmento de serviços profissionais liberais, como 

medicina (Doctoralia), engenharia (Construprice), odontologia (Zoom Dentistas) e serviços 

multivariados (GetNinjas), entre outros. Mas e o Direito? Será que os serviços jurídicos e sua 

atual regulamentação se adaptam a essas novas plataformas?   

Para Raymond Brescia49, a atividade dos advogados tem, pelo menos desde o início do 

século XIX, características bem similares às da economia do compartilhamento, entre as quais 

o fato de que eles são profissionais liberais, no sentido de não terem um vínculo de emprego 

fixo e, no mais, são profissionais que só se vinculam a clientes na medida de sua capacidade 

de atendimento. Assim, as plataformas poderiam regular por reputação o nível dos serviços 

prestados, pelo menos no aspecto de confiança na relação entre advogado e cliente, algo que 

hoje só pode ser controlado pela entidade de classe, ou, nos Estados Unidos da América, pelo 

Judiciário em hipótese de violação legal. Outro aspecto interessante seria a diminuição de 

custo fixo, dado o atendimento remoto e até mesmo o alto grau de especialização que os 

advogados podem atingir, restringindo seu nível de atuação a determinados casos ou matérias 

legais, como uma autêntica economia de escala. 

Nos EUA, embora o estatuto da advocacia varie entre os estados, o caso Bates x State 

Bar of Arizona possibilitou a prática de publicidade na advocacia, pois foi entendido que tal 

prática seria uma espécie de livre direito constitucional de expressão comercial, o que 

possibilitou, entre outras coisas, a adesão de profissionais do Direito à publicidade e, por 

conseguinte, a plataformas de serviços jurídicos.  

Um caso a ser estudado é o site LegalZoom, que fornece não só conselhos legais 

mediante pagamento mensal como até mesmo a possibilidade de as pessoas confeccionarem 

documentos jurídicos automatizados sem ter de contratar necessariamente um advogado. A 

plataforma garante em sua página inicial que, em 12 anos, atendeu cerca de dois milhões de 

clientes.50 

                                                           
             49 BRESCIA, Raymond. Uber for lawyers: the transformative potential of  a sharing economy approach 

to delivery of legal services, Buffalo Law Review, volume 64, número 4. 
             50 LegalZoom. Disponível em: <https://www.legalzoom.com/country/br>. Acesso em: 29.ago.2020. 
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Ainda segundo o referido autor, a plataforma sabe que poderosos e ricos clientes, 

como Warren Buffet, jamais a procurarão, mas que pode funcionar muito bem como uma 

fantástica ferramenta de acesso à Justiça para, pelo menos, 84% dos americanos cujas 

condições econômicas não possibilitam a contratação de grandes bancas. 

Figura 1 – Página inicial do site LegalZoom 

 

 

4.1 AS NOVAS PLATAFORMAS CHEGAM AO DIREITO 

 

Contudo, pelo menos no Brasil, é voz comum desde os bancos escolares da faculdade 

que a profissão jurídica difere em grande parte de outras pelo aspecto de confiança que deve 

haver na relação entre cliente e advogado. Seria, portanto, impensável a contratação de um 

advogado por meio de um aplicativo de internet, pois isso quebraria o próprio conceito de 
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confiança do serviço advocatício, que, em regra, se contrata por indicação. Resta, porém, a 

pergunta: em que outro tipo de serviço, uma vez quebrada a fidúcia entre as partes, pode a 

relação contratual permanecer? Existe, de fato, algum tipo de prestador de serviço que não 

necessita de confiança?  

Em maior ou menor grau, a confiança é ínsita a qualquer relação social e, portanto, 

embora muito importante na relação específica entre advogado e cliente, não é 

necessariamente o aspecto que faz essa relação diferir das demais. Em nosso entendimento, o 

que automaticamente gera a necessidade dessa fidúcia especial é a importância do serviço e o 

grau de lesividade que ele pode acarretar. Em quem deve a parte confiar mais: em seu 

advogado contratado para mover uma ação indenizatória de R$ 5.000,00 ou em sua babá, que 

passa a semana inteira com seus filhos pequenos? 

Logo, é evidente que, em determinados serviços, como a contratação de um advogado 

para tratar de uma questão de família ou criminal, há que realmente haver uma relação de 

fidúcia especial. Nesses casos, não se imagina que será contratado profissional por aplicativo. 

Casos há, contudo, em que, sendo o relevo do serviço de menor importância, ainda que na 

área jurídica, não parece haver impeditivos para tal. Ao optar por contratar por aplicativo, o 

cliente, por certo, não vê naquele serviço maiores riscos nem a necessidade de dispensar ao 

problema cuidados especiais. Assim, a relação de confiança não pode ser a única razão pela 

qual o serviço jurídico não possa ser contratado por meio dessas plataformas. 

Outro obstáculo que se coloca à contratação de profissional jurídico por aplicativos é a 

impossibilidade de aferição pelo consumidor da qualidade dos serviços oferecidos, uma vez 

que, em muitas oportunidades, o advogado é escolhido por indicação ou recomendação de 

terceiros, que já o conhecem e atestaram a sua credibilidade anteriormente. Tal inferência 

também parece insuficiente, pois a ideia de reputação é ínsita à própria economia 

compartilhada. A qualificação dos serviços do prestador é feita mediante notas atribuídas 

pelos clientes ao longo do tempo, algo como as “estrelas” oferecidas pelos usuários de 

serviços de transportes como Uber e Cabify ou mesmo como o sistema de qualificação dos 

produtos já existente nos sites de marketplace. 

É evidente que essa reputação construída pode ter falhas, pois está baseada em 

critérios subjetivos e sujeita a percepções diferentes ou até mesmo a mudanças ocasionais. 

Um bom serviço hoje pode deixar de ser bom em um curto espaço de tempo por várias razões. 

Essas mesmas falhas na percepção da reputação de um serviço, porém, também podem 

ocorrer quando a indicação é pessoal.  
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Portanto, sob o ângulo mercadológico, é sensato dizer que a parte deveria ser livre 

para decidir contratar ou não um profissional por meio de aplicativo e arcar com as 

consequências, boas ou más, dessa escolha. Resta-nos, assim, verificar se existem 

impedimentos legais ou éticos na contratação de serviço jurídico por meio de aplicativo, o que 

faremos algumas páginas mais à frente. Por ora, já que a realidade mais uma vez se antecipou 

ao Direito, mostremos como funciona um serviço desse tipo. 

 

4.2 APLICATIVOS DE CONTRATAÇÃO DE CORRESPONDENTES JURÍDICOS 

 

Em meio a toda essa discussão de possibilidade, previsão legal ou outros fatores que 

impediriam ou não a existência de sites de marketplace jurídico ou o ingresso dessa categoria 

na economia compartilhada, a realidade já se adiantou à regulação legal. Hoje já existem 

várias startups que oferecem esse tipo de serviço, entre as quais o Correspondente Express, o 

Jurídico Certo, o AdvogaApp e o Smart, entre outros. Em nossa pesquisa, tivemos a 

oportunidade de conversar com Derek Oedenkoven e Itamar Ciochetti – respectivamente CEO 

e Head of Legal Content da Tikal Tech, empresa dona do aplicativo Diligeiro –, que nos 

narraram um pouco da história dessa startup.51 

 

4.3 CASE DILIGEIRO: CONTEXTO, DESENVOLVIMENTO E DIFICULDADES 

 

O Diligeiro surgiu em 2016 da mente de dois empreendedores, um advogado que já 

tinha trabalhado como correspondente jurídico e um profissional de tecnologia da informação 

(TI). Ambos viram a possibilidade de aproveitar um fenômeno que já estava acontecendo, o 

de aproximação de oferta e demanda por meio da internet. Contudo, em vez de aplicativos 

horizontais, como o GetNinjas, que reúne vários tipos de serviço, a ideia foi criar um 

aplicativo segmentado, específico para os serviços jurídicos. 

Nem por isso, todavia, a adesão ou a possibilidade de fazer cadastro no aplicativo 

seriam limitadas a advogados e estagiários de Direito. Todas as pessoas poderiam ser 

habilitadas na plataforma, uma vez que muitos serviços que, no passado, eram exclusivos de 

advogados hoje não o são mais, como já visto neste estudo. 

                                                           
              51 CIOCHETTI, Itamar; OEDENKOVEN, Derek. Entrevista concedida a este autor. São Paulo, 30 out.              

2019 [A entrevista está gravada em dispositivo de memória flash]  
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A empresa Tikal Tech abraçou a ideia e desenvolveu o aplicativo.  Segundo o relato de 

Derek Oedenkoven, não existia à época nada muito parecido com o Diligeiro, salvo o 

aplicativo Jurídico Correspondente, que hoje se chama Jurídico Certo. 

Itamar Ciochetti explica que, desde o seu surgimento, o aplicativo evoluiu. Em suas 

palavras:  

 

No começo, quando havia um volume bem maior de processos físicos, a 
localização do prestador era feita por GPS, que buscava o prestador que 
estava mais próximo ao fórum. Hoje, com o avanço do processo digital, a 
plataforma mira mais em conectar prestadores de serviços jurídicos, não 
tanto em função de sua localização (informação verbal).52 

 

O objetivo da inovação, portanto, é permitir que se contratem serviços jurídicos de 

maneira simples e eficiente. Oedenkoven mostra que o nome do aplicativo sintetiza a ideia:  

 

Mais do que um simples classificado, o aplicativo tem ferramentas que 
facilitam a comunicação entre as partes contratantes, encurtando tempo e 
custos de transação. [...] Existem escritórios que possuem departamentos só 
para cuidar de cadastro de prestadores de serviço terceirizados, o que gera 
custos elevados. O próprio nome do aplicativo tem esse mote... Diligeiro. 
Estamos focados nisso, em encurtar o tempo, agilizando a diligência 
(informação verbal).53 

A empresa atende bem no varejo, mas procura oferecer também os serviços para os 

escritórios de advocacia de massa como forma de cortar os custos internos de manutenção de 

uma rede de profissionais cadastrados. Segundo Oedenkoven, para atrair esses escritórios, a 

startup oferece a possibilidade de pagamento quinzenal ou mensal (informação verbal).54 

Não foi possível obter do Diligeiro informações relativas à fatia de mercado que 

representa, ao número de usuários por mês, tampouco ao faturamento, que, por políticas 

internas da empresa, optaram por não revelar. Ainda assim, a empresa foi a que se mostrou 

mais solícita em conceder uma entrevista de campo, bem como em falar sobre o mercado em 

que atua sem grandes dificuldades, motivo pelo qual a adotamos como objeto desse estudo. 

Também nos foi revelado que o Diligeiro, embora funcione bem no varejo (transações P2P), 

tenta focar atualmente a oferta de serviços a escritórios de advocacia de massa com uma 

espécie de um grande menu de profissionais. 

                                                           
                    52 CIOCHETTI, Itamar; OEDENKOVEN, Derek. Entrevista concedida a este autor. São Paulo, 30 out.   

2019 [A entrevista está gravada em dispositivo de memória flash]  
                   53  Ibidem. 
             54 CIOCHETTI, Itamar; OEDENKOVEN, Derek. Entrevista concedida a este autor. São Paulo, 30 out.   

2019 [A entrevista está gravada em dispositivo de memória flash]  
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O funcionamento do aplicativo é, de fato, simples: o contratante informa sua 

necessidade em alguns campos predeterminados (horário, local e tipo de diligência) e, em um 

campo aberto, pode inserir observações específicas do serviço a ser realizado. Quanto a 

valores, não há menção alguma na plataforma. Alguns aplicativos que vieram depois 

trabalham dessa forma, mas o Diligeiro não. É Oedenkoven quem observa:  

 

Há uma preocupação em não ferir os regramentos legais e éticos da 
profissão, muito embora o mercado acabe por regular os preços, pois cada 
profissional consegue, olhando seus atributos, precificar os seus serviços 
(informação verbal).55 

 

Após aberta a oferta de serviço, os fornecedores ficam aptos a aceitá-la. Aqueles 

cadastrados num raio de 50 km da localização do contratante recebem um aviso da oferta. 

Então, os interessados se apresentam e informam outros detalhes que considerem necessário 

compartilhar. O contratante escolhe um desses prestadores e entra em contato direto com ele. 

O contato pode ser feito via chat ou pelos dados de contato fornecidos. Segundo Oedenkoven: 

 

Pelo chat, há uma maior segurança, pois toda a conversa das partes fica 
registrada no servidor do aplicativo. Contudo, não limitamos que as partes 
entrem em contato diretamente. Não temos receio disso, pois nossa forma de 
remuneração não vem especificamente sobre o valor do serviço diretamente 
negociado entre as partes (informação verbal).56 

 

A remuneração vem da maior exposição do interessado no aplicativo. Caso queira, ele 

pode cadastrar-se como um usuário premium, recebendo notificações antes e alguns 

privilégios pelo destaque.  

De outra ponta, as partes podem fechar o negócio por dentro do aplicativo e, assim, 

sobre o valor dos custos financeiros da transação há a cobrança de um markup por parte do 

Diligeiro. As formas de pagamento são cartão de crédito ou boleto com créditos pré-pagos a 

serem utilizados posteriormente. A transação por dentro do aplicativo, embora mais cara, dá 

mais segurança às partes, a uma de que o valor do serviço será efetivamente pago e a duas de 

que o dinheiro será liberado após a efetivação dos serviços. Ciochetti lembra que esse era um 

problema enfrentado pelos correspondentes: “Quem fazia o serviço não tinha a garantia de 

                                                           
                           55  Ibidem.  

                              56  Ibidem. 
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que receberia e quem pagava não tinha certeza de que o serviço seria corretamente efetuado” 

(informação verbal).57 

Como em outros aplicativos, após a conclusão dos serviços, as partes podem avaliar 

uma à outra. Segundo Ciochetti, “não se avalia a capacidade intelectual nem profissional do 

prestador dos serviços, mas, sim, efetivamente como aquele serviço específico foi realizado: 

se não houve atrasos, se os arquivos foram mandados organizados, legíveis etc.” (informação 

verbal).58  

Embora a punição do advogado caiba ao órgão de classe, não vemos por que eventuais 

elogios ou críticas ao profissional não possam constar de uma rede social ou de um aplicativo. 

Pessoas que eventualmente cometerem excessos ou fatos lesivos à honra de alguém ao 

perpetrarem críticas continuarão responsáveis por seus atos junto à Justiça. Por outro lado, 

não há por que inibir essa espécie de responsabilidade social na avaliação dos serviços. Uma 

avaliação contínua é muito mais criteriosa e útil do que uma avaliação que, às vezes, fica 

adstrita ao órgão de classe. Por fim, qualquer eventual prática de “compra de reputação” pode 

ser combatida pelo próprio aplicativo e pelos dispositivos legais existentes.    

A avaliação também ajuda a encontrar o profissional ideal para atender a uma 

diligência muito específica. Em um país com tantos contrastes, desigualdades, peculiaridades 

e diferenças, achar o profissional adequado para uma diligência é fundamental. No caso de 

locais distantes, em cidades pequenas, é certo que o profissional mais acostumado à região 

conseguirá entregar um serviço muito melhor, pois conhece a rotina daquele fórum e dos 

servidores, bem como os costumes da localidade. Apesar de ser considerada por muitos uma 

atividade glamorosa, graças às vestimentas, linguajares e que tais, a advocacia, em grande 

parte, é transpiração: documentos, cartórios, cópias, pequenas diligências. Isso não é 

glamoroso, mas é advocacia. E é preciso achar o profissional que tenha o perfil correto para 

executar esse serviço. 

Quanto a diferenciais, o aplicativo entende ser o mais completo do mercado por 

abarcar todas as fases do serviço, uma vez que toda a negociação pode ser feita dentro da 

plataforma: da contratação ao pagamento. Sem contar que se orgulha de não fixar os preços e 

de ter total clareza dos valores praticados, não retendo parte do preço oferecido pelo 

contratante em detrimento do contratado.   

                                                           
             57 CIOCHETTI, Itamar; OEDENKOVEN, Derek. Entrevista concedida a este autor. São Paulo, 30 out.    

2019 [A entrevista está gravada em dispositivo de memória flash] 
            58  Ibidem. 
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Hoje, o maior desafio da plataforma tem sido esclarecer quanto aos preços praticados. 

Muitas pessoas se queixam de valores baixos oferecidos por diligências. A empresa esclarece, 

entretanto, que promove a aproximação das partes, não sugerindo nem determinando preços. 

Quem negocia os preços são as partes, de forma direta. Se existe algum problema de preço 

baixo, este se deve mais ao excesso de oferta de profissionais ou da singeleza do serviço do 

que a algum problema relacionado à plataforma. 

No futuro, a plataforma pretende se alinhar cada vez mais à economia de 

compartilhamento, bem como às nítidas mudanças que estão a ocorrer nas relações de 

trabalho. Por que ter uma estrutura de trabalho grande, com vários profissionais, às vezes 

subutilizados, se as partes podem achar parceiros profissionais bem avaliados dentro da 

estrutura da plataforma? Quando alguém procurar um parceiro com conhecimentos em uma 

área bem específica do Direito conseguirá, em poucos cliques, encontrar alguém que tenha os 

requisitos necessários à elaboração dos serviços, sem ter que contratar alguém fixo, que 

poderá ficar com tempo subutilizado.  

Além de tudo, há uma questão democrática no acesso aos serviços. Por que não 

aproveitar alguém que não tenha possibilidade de se dedicar em tempo integral àquele 

negócio, mas que possa ceder algumas horas semanais àquela atividade ganhando dinheiro 

com isso? Uma pessoa que precise dedicar-se ao cuidado dos filhos pequenos ou outros 

afazeres durante uma parte do dia, por exemplo, não pode assumir uma ocupação de tempo 

integral – oito horas por dia, cinco dias por semana – em um escritório, mas nada impede que 

possa estar disponível ocasionalmente para prestar serviços de boa qualidade e ser 

remunerada por isso. 

 

4.4 SERVIÇOS OFERECIDOS PELOS DIVERSOS APLICATIVOS 

 

Os aplicativos de serviços jurídicos existentes no mercado oferecem aos usuários mais 

que a mera aproximação de partes (clientes e advogados) para diligências. Proveem resposta à 

consulta de problemas jurídicos dos clientes, fornecem bancos cadastrais de profissionais 

disponíveis para serviços em cada parte do país com a qualificação de cada um deles, põem ao 

alcance dos usuários a assinatura premium, que dá aos dispostos a pagar por isso maior 

exposição a serviços, e fazem a intermediação financeira para garantia do recebimento dos 

valores e entrega dos serviços.  

Naturalmente alguns desses serviços podem apresentar problemas legais em face da 

regulação ética da profissão, como se verá adiante. Este estudo, contudo, visa a ressaltar os 
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aspectos positivos dessas inovações e as possibilidades de utilização dessas ferramentas, 

condenando as funções que se afastem da atual regulação e sugerindo adaptações. 

 

5 EXPANSÃO DOS CURSOS DE DIREITO NO BRASIL E MERCADO PROFISSIONAL 

Como visto, a evolução tecnológica per se já alterou bastante o mercado de serviços 

jurídicos, restringindo o campo de atuação de algumas funções e inovando em outras a serem 

criadas. Outro fator, entretanto, também interferiu nos serviços jurídicos: a expansão sem 

precedentes do ensino superior, sobretudo o de cunho jurídico.       

    

5.1 A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

 

Embora fuja ao escopo deste trabalho fazer uma investigação profunda sobre os 

problemas educacionais brasileiros, mormente os relativos ao ensino superior, é, contudo, 

necessária uma pequena digressão sobre o tema para entender os reflexos, no mercado de 

serviços jurídicos, das políticas educacionais adotadas nas últimas décadas no Brasil, no que 

concerne ao ensino superior e, em especial, à expansão dos cursos de ensino jurídico.  

Historicamente, o acesso à educação superior no Brasil sempre exibiu números 

acanhados, se não vexatórios, em comparação com os de outros países. Na figura abaixo, é 

possível visualizar uma comparação entre o percentual de pessoas matriculadas no ensino 

superior no Brasil e o mesmo índice em outros países no período de 2002 a 2012. Fica 

evidente a nossa defasagem. 

Gráfico 6 – Taxa de matrícula no ensino superior em % da população (2002-2012)  
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Fonte: INSPER. Policy Paper n 14. Ensino superior no Brasil, 2015.59  

                                                           
            59 TACHIBANA, Thiago Yudi; MENEZES FILHO, Naercio Aquino; KOMATSU, Bruno Kawaoka. 

Ensino superior no Brasil. Insper Policy Paper, n. 14, dezembro de 2015.  
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O gráfico 6 (acima) revela com nitidez que, em um período de dez anos (2002-2012), 

houve significativa evolução das estatísticas brasileiras, tendo quase dobrado o percentual de 

matrículas no ensino superior, mas, em números proporcionais, o Brasil ainda está bem 

distantes de outros países.  

Como se verá adiante, o acesso ao nível superior teve um significativo incremento nas 

últimas décadas, melhorando os nossos níveis comparativamente aos de outros países. Os 

números da economia e do crescimento populacional, contudo, não acompanharam a mesma 

velocidade da expansão universitária, donde uma enorme massa de estudantes, mesmo tendo 

conseguido concluir a importante etapa do ensino superior, haver acabado por não se firmar 

na carreira escolhida, dadas as dificuldades econômicas pelas quais passa o país.   

Na realidade, esses esforços de expansão do ensino superior tiveram início em meados 

dos anos 1990. Em 1994, Fernando Henrique Cardoso chegava à presidência da República, 

guindado por 34 milhões de votos e graças ao sucesso da política de estabilidade econômica 

levada a cabo ainda no governo de seu antecessor, Itamar Franco.60 Àquela época, conforme 

nos apontam Traina-Chacon e Calderón,61 iniciou-se a implementação de uma série de 

estratégias sugeridas por organismos internacionais, orientadas no sentido de privatizar para 

melhor gerenciar tudo aquilo que não fosse incumbência específica do setor público.62 Nessa 

época, muito em razão da vigência da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

aprovada em 1996, segundo os autores acima: “as exigências oficiais de supervisão, 

regulação e controle estavam pautadas na auto-avaliação institucional pelas próprias 

comunidades acadêmicas e de forma voluntária”.63  

Na esteira de tal política de autoavaliação e de verdadeiro estímulo à criação de novos 

cursos superiores, notamos que, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o número 

                                                           
            60 SOUZA, Rolemberg E. de. A eleição presidencial de 1994: opção pela estabilidade. Correio do 

Estado, Campo Grande, 14 set. 2018. Disponível em: 
<https://www.correiodoestado.com.br/opiniao/rolemberg-estevao-de-souza-a-eleicao-presidencial-de-
1994 opcao/336451/>. Acesso em: 8 jul. 2020. 

            61  TRAINA-CHACON, José-Marcelo; CALDERON, Adolfo-Ignacio. A Expansão da educação superior 
privada no Brasil: do governo de FHC ao governo de Lula. Revista Iberoamericana de Educación 
Superior, Ciudad de Mexico, n. 17, vol. VI, 2015. p. 78-100. 

             62 “As políticas públicas se estruturavam em torno de três eixos: privatização, descentralização e 
focalização. Nesse contexto a educação superior foi considerada como sujeita à privatização, pois se 
entendia que a iniciativa privada poderia realizá-la com muito maior eficiência e eficácia.”. In: 
TRAINA-CHACON, José-Marcelo; CALDERON, Adolfo-Ignacio. A expansão da educação superior 
privada no Brasil: do governo de FHC ao governo de Lula. Revista Iberoamericana de Educación 
Superior, Ciudad de Mexico, n. 17, vol. VI, 2015. p. 78-100  

           63   Ibidem, p. 85 
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de instituições de educação superior teve alta de cerca de 83%, sendo que, consideradas 

somente as de ensino privado, houve um aumento de 110,8% no total delas.                   

 

Tabela 1 – Instituições de ensino superior no Brasil (1995-2002) 

Ano        Total Federal  Estadual  Municipal Privada 

1995        894   57   76  77 684 

2002        1.637   73   65  57 1442 

1995/2002(%)        83.1   28.1   -14.5  -26 110.8 

 

Fonte: Elaboração do autor.64 

 

Em seguida, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, nota-se que houve uma 

diminuição no ritmo de expansão tanto das  universidades   particulares   quanto das 

universidades federais, verificando-se apenas um aumento importante no número  de 

universidades estaduais.                

 

Tabela 2 – Instituições de ensino superior no Brasil (2003-2010) 

 

Ano Total Federal  Estadual  Municipal Privada 

2003 1.859 83 65 59 1.652 

2010 2.378 99 108 71 2.100 

2003/2010 

(%) 

27.9 19.3 66.2 20.3 27.1 

 

  Fonte: Elaboração do autor.65 

 

  De toda sorte, o número de instituições de ensino superior no Brasil passava de 894 em 

1995 para 2.378 em 2010, um crescimento de 166% em quinze anos.  

Quanto ao número de novas matrículas, a realidade não é muito diversa. O gráfico 8 

(abaixo) mostra que, até meados da década de 1990, o Brasil apresentava crescimento 

                                                           
              64 Com base em TRAINA-CHACON, José-Marcelo; CALDERON, Adolfo-Ignacio. A Expansão da 

educação superior privada no Brasil: do governo de FHC ao governo de Lula. Revista Iberoamericana 
de Educación Superior, Ciudad de Mexico, n. 17, vol. VI, 2015. p. 78-100 

              65 Idem.  
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uniforme nesse quesito e, a partir de 1996, registrou-se um crescimento médio de 8,6% ao 

ano, tendo o número total passado de 1,8 milhão em 1996 para cerca de 6,4 milhões em 

2010.66 Houve nesse período um aumento da quantidade de matrículas da ordem de 260%.  

 

Gráfico 7 – Evolução do número de matrículas no ensino superior (1980-2018) 
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Fonte: INEP.  Sinopses Estatísticas da Educação Superior – Graduação (1999 a 2018) 

 

Neste trabalho, porém, interessa-nos menos o número de matriculados que o de 

concluintes, pois, afinal, são estes os que ingressam no mercado de trabalho. Assim, foram 

analisados, no âmbito deste estudo, dados de uma pesquisa do número de concluintes em 

ensino superior no Brasil desde 1963 (início da série histórica) até 1995. 67 

 

       Tabela 3 – Concluintes em ensino superior no Brasil (1963-1995)  

 
Ano Total de  

concluintes 

1963 19.049 

1964 20.282 

1965 22.291 

1966 24.301 

1967 30.108 

                                                           
             66 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA 

(INEP). Censo da Educação Superior, 2010. Brasília: MEC, 2011.  
            67 MARTINS, Carlos Benedito. O ensino superior brasileiro nos anos 90. São Paulo em Perspectiva, 

São Paulo,  n. 1, v. 14, 2000, p. 48. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
88392000000100006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  4 jan.  2020.   
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1968 35.947 

1969 44.709 

1970 64.049 

1971 73.453 

1972 96.470 

1973 135.339 

1974 150.226 

1975 161.183 

1976 176.475 

1977 187.973 

1978 200.056 

1979 222.896 

1980 226.423 

1981 229.856 

1982 244.639 

1983 238.096 

1984 227.824 

1985 234.173 

1986 228.074 

1987 224.809 

1988 227.037 

            1989 232.275 

1990 230.206 

1991 236.377 

1992 234.267   

1993 240.262 

1994 240.269 

1995 245.887 

 

                   Fonte: MEC/Inep/Seec.68 

 

                                                           
             68 Com base em: MARTINS, Carlos Benedito. O ensino superior brasileiro nos anos 90. São Paulo em 

Perspectiva, São Paulo,  n. 1, v. 14, 2000, p. 48. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/spp/v14n1/9801.pdf>. Acesso em 4 jan. 2020. 
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De posse dos dados de concluintes dos cursos universitários desde 1963, passamos a 

comparar a evolução desse número com a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil 

e da população do país até 1995, um ano antes da entrada em vigor da LDB.  

O objetivo era obter dados que nos permitissem saber se, em eventuais períodos de 

crise ou bonança econômica, haveria alteração substancial dos números do ensino superior. 

Foi usado o critério populacional também para verificar se o crescimento da população teria 

acompanhado o crescimento do acesso ao ensino superior. A pesquisa revelou que o número 

de concluintes do ensino superior cresceu – medida sua variação anual – no período de trinta e 

dois anos (de 1963 a 1995) cerca de 304%. 

Em relação à população, nota-se que, embora em números absolutos tenha havido seu 

aumento ano a ano, há uma queda constante na sua taxa de crescimento, que passou de 2,9% 

em 1964 a 1,6% em 1995. Não há, portanto, correlação específica entre o crescimento da 

população e os números de acesso ao nível superior. 

Na observação do PIB, é possível verificar alguma proporção entre o crescimento da 

economia e o crescimento do número de concluintes, mas apenas nos anos de 1974 a 1977 e, 

ainda assim, com pequenas variações. No conjunto de dados de trinta e dois anos de pesquisa, 

todavia, não detectamos correlação específica entre essas variáveis. É claro, porém, que, em 

anos de pujança econômica, como aqueles do chamado “milagre econômico”,69 houve 

crescimento tanto da economia quanto do acesso ao ensino superior. A importância desse 

período é evidente, tanto que, se retirássemos da pesquisa de trinta e dois anos os sete anos 

compreendidos no intervalo de 1967 a 1973, a taxa de crescimento do número de concluintes 

do ensino superior da população brasileira cairia de 304% para 153,50%. 

Contudo, mesmo com a expansão havida nesse período, não podemos concluir de 

forma definitiva nem mesmo que tenha sido o “milagre econômico” o responsável pela 

                                                           
             69 “De 1967 a 1973 o Brasil alcançou taxas médias de crescimento muito elevadas e sem precedentes, 

que    decorreram em parte da política econômica então implementada principalmente sob a direção do 
Ministro da Fazenda Antônio Delfim Neto mas também de uma conjuntura econômica internacional 
muito favorável. Esse período (e por vezes de forma mais restrita os anos 1968-1973) passou a ser 
conhecido como o do ‘milagre econômico brasileiro’, uma terminologia anteriormente aplicada a 
fases de rápido crescimento econômico no Japão e em outros países. Esse ‘milagre econômico’ foi 
também, em certa medida, o desdobramento de diagnósticos e políticas adotados entre 1964 e 1966 
por Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto de Oliveira Campos, respectivamente ministros da Fazenda 
e do Planejamento do governo Castelo Branco, e consubstanciados no Programa de Ação Econômica 
do Governo (PAEG)”. (MILAGRE econômico brasileiro. In: DICIONÁRIO histórico-biográfico 
brasileiro. Rio de Janeiro: CPDOC-FGV. Disponível em: 
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/milagre-economico-brasileiro. Acesso 
em: 8 jul. 2020) 
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expansão do ensino superior. Outras medidas foram tomadas naquela época que podem ter 

influído na expansão da educação superior, sobretudo a reforma universitária de 1968.70   

Já em anos de recessão houve reflexos. Por exemplo, o único ano da série histórica em 

que houve diminuição do número de concluintes em relação ao ano anterior (-1,0%) foi 1992, 

exatamente quando o PIB foi negativo (-0,47%). 

Assim, enquanto, no período de 1963 a 1995, a população brasileira cresceu 72,10% e 

a economia cresceu 163,87%, o número de concluintes de ensino superior teve aumento de 

303,90%, o que, de certa forma, já àquela época, demonstrava que nem toda a mão de obra 

formada foi absorvida pelo mercado. A seguir os dados da pesquisa: 

                                                           
         70  “Se a Reforma de 1968 produziu efeitos inovadores, por outro lado, abriu condições para o surgimento 

de um ensino privado que reproduziu o que Florestan Fernandes denominou o antigo padrão 
brasileiro de escola superior, ou seja, instituições organizadas a partir de estabelecimentos isolados, 
voltados para a mera transmissão de conhecimentos de cunho marcadamente profissionalizante e 
distanciados da atividade de pesquisa, que pouco contribuem com a formação de um horizonte 
intelectual crítico para a análise da sociedade brasileira e das transformações de nossa época.” In: 
FERNANDES, Florestan. Universidade brasileira: reforma ou revolução? São Paulo: Alfa-Ômega, 
1975.  p. 51-55 apud MARTINS, Carlos Benedito. A reforma universitária de 1968 e a abertura para 
o ensino superior privado no Brasil. Educação & Sociedade. vol. 30, n. 106, Campinas, 2009. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
73302009000100002>. Acesso em: 9 jul. 2020. 
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           Tabela 4 – Concluintes no ensino superior vs. PIB vs. população (1964-1995) 

 

           Ano % de concluintes 

sobre ano anterior 

PIB em relação ao 

ano anterior71 (%) 

População % 

crescim. relativo 

ao ano anterior 

1964 6,0 3,49 2,9 

1965 10,0 3,05 2,8 

1966 9,0 4,25 2,8 

1967 25,0 4,92 2,7 

1968 18,0 11,43 2,6 

1969 25,0 9,74 2,6 

1970 42,0 8,77 2,5 

1971 14,0 11,30 2,5 

1972 30,0 12,05 2,4 

1973 40,0 13,98 2,4 

1974 10,9 9,04 2,4 

1975 7,7 5,21 2,4 

1976 9,5 9,79 2,4 

1977 6,4 4,61 2,4 

1978 6,0 3,23 2,4 

1979 10,2 6,77 2,4 

1980 1,4 9,11 2,4 

1981 1,5 -4,39 2,3 

1982 6,0 0,58 2,3 

1983 2,6 -3,41 2,3 

1984 4,5 5,27 2,2 

            1985 2,8             7,95 2,1 

 

 

 

   

                                                           
            71 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Sistema de Contas 

Nacionais Trimestrais (SCNT). Séries históricas. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais  
trimestrais.html?=&t=serieshistoricas&utm_source=landing&utm_medium=explica&utm_campaign=
pib#evolucao-taxa>. Acesso em: 9 jul. 2020.  
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            Fonte: Elaboração do autor a partir de bases de dados do IBGE e do INEP. 

 

Gráfico 8 – Evolução do total de concluintes, PIB e população (1963-1995) 
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                        Fonte: Elaboração do autor com base em dados do IBGE e do INEP.  

 

        Foram pesquisados, em seguida, os dados de 1996 em diante – após a edição da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – e verificou-se um agravamento do cenário. Naquele 

ano, havia 254.401 concluintes; vinte e um anos depois, em 2017, já havia 1.139.000 

concluintes, um crescimento aproximado de 350%. Assim, em comparação com o PIB do 

período, essas cifras foram muito expressivas. Nesses vinte e um anos, entre 1996 e 2017, o 

 1986   2,7  7,99 2,1 

 1987   1,4  3,60 2,0 

 1988   1,0 -0,10 1,9 

 1989   2,2  3,28 1,9 

 1990   2,2 -3,10 1,8 

 1991   2,6  1,51 1,7 

 1992  -1,0 -0,47 1,7 

 1993   2,5  4,67 1,6 

1994   0,0  5,33 1,6 

1995   2,4  4,42 1,6 

Total 303,9 163,8 72,1 
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PIB brasileiro cresceu apenas 56,98%,72 aquém do necessário para absorver toda a mão de 

obra formada. 

 

Gráfico 9 - Evolução do total de concluintes, PIB e população (1996-2017) 
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Fonte: Elaboração do autor com base em dados do IBGE e do INEP. 

 

Portanto, a política adotada a partir de meados dos anos 1990, que, em princípio, 

mostrou um crescimento espantoso do acesso à educação superior no Brasil e uma tentativa 

sem precedentes na história de corrigir as profundas carências existentes no país, mostrou, na 

verdade, outros problemas. De fato, para compensar anos de atraso na formação educacional 

superior do brasileiro, esse crescimento teria de ser recebido como medida louvável, pois 

houve, de fato, uma expansão muito rápida e em curto espaço de tempo. Tal expansão teria 

trazido só benefícios, não problemas, se, na mesma época, a economia do país tivesse 

crescido na mesma proporção do número de alunos formados ou, pelo menos, em patamares 

suficientes para absorver toda essa mão de obra recém-qualificada.  

A economia do país, no entanto, não cresceu, nesse período, nem de perto, na mesma 

proporção do número de profissionais ingressantes no mercado, fato que torna possível 

concluir que muitos deles não foram absorvidos ou estão sendo subutilizados em funções que 

não necessariamente tenham como pré-requisito o diploma de nível superior obtido. Em 

                                                           
             72 Gazeta do Povo. Disponível em: <https://infograficos.gazetadopovo.com.br/economia/pib-do-

brasil/>. Acesso em: 19.set.20 
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entrevista ao site da BBC Brasil, o professor Hélio Zylberstajn73 assevera que a crise 

econômica não foi o único causador desse problema. Em pesquisa de 2016, o estudioso 

cruzou dados do RAIS (Relatório Anual de Informações Sociais) com dados do Censo do 

Ensino Superior. Segundo resultados publicados no site: 

  

Os números de 2014, mostram que 80% dos formandos estudavam em seis 
ramos: comércio e administração; formação de professor e ciências da 
educação; saúde; direito; engenharia e computação. Ao olhar o que faziam 
os trabalhadores com ensino superior, o professor notou que os cargos não 
existiam na mesma proporção dos diplomas. 74         

Ainda segundo a publicação: 

Um bom exemplo é o setor de administração que, em 2014, correspondia a 
30% dos concluintes. Apesar da fatia expressiva, apenas 4,9% dos 
trabalhadores com graduação eram administradores de empresa. Outros 
9,4% eram assistentes ou auxiliares administrativos, função que nem sempre 
exige faculdade. [...] “As pessoas fazem esses cursos, mas evidentemente 
não há demanda para tantos advogados ou administradores. Elas acabam 
sendo são subutilizadas", diz Zylberstajn.75 

 

Donde se conclui que, embora se devam ressaltar os esforços governamentais 

empreendidos no sentido de aumentar o nível educacional do brasileiro, dois principais fatores 

causaram esse deficit de absorção de toda a nova mão de obra qualificada no mercado de 

trabalho, quais sejam: o primeiro e mais importante deles, o fato de a economia não ter 

apresentado crescimento no mesmo patamar do número de novos profissionais formados e, 

por fim, as próprias escolhas feitas pelos estudantes, que deram preferência, em regra, àquelas 

profissões para as quais quase já não havia demanda no mercado.   

Tal estado de coisas refletirá em nosso estudo na questão de mercado e fixação de 

preços dos serviços jurídicos, como se verá adiante.

                                                           

             73 Hélio Zylberstajn é professor do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo (FEA-
USP) desde 1987, presidente e cofundador do Instituto Brasileiro de Relações de Emprego e Trabalho 
(IBRET). É conselheiro da Fecomercio e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). 
Eleito o melhor professor da FEA-USP em 2001 e 2002, tem doutorado em Relações Industriais pela 
Universidade de Wisconsin, nos EUA, e é livre-docente pela Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade da USP. 

           74  FAGUNDEZ, Ingrid. Diploma inútil? Por que tantos brasileiros não conseguem trabalho em suas 
áreas. BBC Brasil. São Paulo, 4 nov. 2016. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-
37867638>. Acesso em: 23 jun. 2020. 

          75    Ibidem. 
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5.2 A EXPANSÃO DOS CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL 

 

Quanto aos cursos jurídicos em particular, cuja situação reflete diretamente em nosso 

estudo, o panorama de expansão é ainda maior. Nos anos de 1996 a 2017, o Brasil passou de 

235 para 1.092 cursos jurídicos, um incremento de mais de 400% em relação ao crescimento 

da média dos outros cursos de ensino superior no mesmo período.76 Abaixo um gráfico que 

demonstra a acentuação da curva de crescimento dos cursos jurídicos no Brasil a partir de 

1995.  

 

Figura 2 – Expansão dos cursos de Direito no Brasil (1850-2017) 

 

Fonte: Elaboração do autor com dados do INEP.77 

         

Tal crescimento importou necessariamente no incremento do alunado. Segundo 

pesquisa da FGV Projetos,78 por meio de dados do Censo da Educação Superior de 2012, o 

número de estudantes de cursos de Direito cresceu 300% entre 1995 e 2017, seguindo de 

perto o mesmo percentual de criação de novos cursos de ensino jurídico. 

                                                           
             76 “Entre 1977 e 1995 (um ano antes da aprovação da LDB), eles saltaram de 127 para 235 (crescimento 

de 185%): uma média de 6 novos cursos por ano. Já entre 1995 e 2011, foram criados, em média, 55 
novos cursos por ano.” In: EXAME de ordem em números. FGV projetos, vol. III, 2016. p. 33 

             77 Ver também: OAB BAHIA. Nota técnica de preocupação sobre Instrução Normativa Nº 1 de 
23/02/2017: Análise,    Crítica e Pedido de Providências. Salvador, 10 mar. 2017, publicado em 14 
mar. 2017. Disponível em: <http://www.oab-ba.org.br/noticia/nota-tecnica-de-preocupacao-sobre-
instrucao-normativa-no-1-de-23022017-analise-critica-e-pedido-de-providencias>. Acesso em: 11 
jul. 2020 

            78  Op. cit., p. 41 
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                     Figura 3 – Matrículas em cursos de Direito (1995-2017) 

 

 
Fonte: Elaboração do autor.79 

 

Quanto ao número de concluintes, nota-se que, em 1995, havia 27.20080 estudantes 

concluindo o bacharelado em Direito e, em 2017, já eram 113.900 os formandos,81 um 

crescimento aproximado de 317% em vinte e dois anos. Assim, em comparação com o PIB do 

período, essas cifras foram muito expressivas. Nesses vinte e dois anos, entre 1995 e 2017, o 

PIB brasileiro cresceu apenas 54,63%,82 aquém do necessário para absorver toda a mão de 

obra formada. 

Figura 4 - Concluintes em cursos de Direito (1995-2017) 

 

Fonte: Exame de Ordem em Numeros 2020 – FGV. 

                                                           
            79 Ver: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-CONSELHO FEDERAL/ FUNDAÇÃO GETULIO 

VARGAS-PROJETOS. Exame de Ordem em números, vol. 4, 2020. p. 35. Disponível em: 
<https://conhecimento.fgv.br/publicacao/exame-de-ordem-em-numeros>. Acesso em: 12 jul. 2020. 

            80 Exame de ordem em números 2020, FGV. p. 43 
            81 Ibidem, p. 72 
            82 Gazeta do Povo. Disponível em: <https://infograficos.gazetadopovo.com.br/economia/pib-do-                                                                  

brasil/>. Acesso em: 19.set.2020 
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No decorrer desta pesquisa, não foi difícil encontrar na imprensa material informativo 

acerca do número excessivo de profissionais formados em Direito no Brasil no referido 

período.83 Ainda que não sejam estudo científicos, várias notícias84 mostram o Brasil como o 

país com mais faculdades de Direito no mundo. A Índia,85 por exemplo, possui 1.200 cursos 

jurídicos, número bem próximos ao brasileiro, mas para atender uma população de cerca de 

1,35 bilhão de pessoas, contingente que ultrapassa o sêxtuplo da população brasileira. Os 

Estados Unidos,86 por sua vez, possuem 237 escolas de Direito para atender uma população 

quase 60% maior do que a nossa. Bem se vê que o nosso número, ainda que não seja o maior 

do mundo, é extremamente significativo e acarretou os reflexos no exame da Ordem que se 

verão a seguir.  

 

5.3 REFLEXOS NO EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) 

 

No Brasil, o exercício da advocacia possui alguns requisitos básicos insculpidos no 

artigo 8º da Lei 8.906/94, entre os quais nos interessa mais de perto o que está no seu inciso 

IV, qual seja, a aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Por conseguinte, 

diferentemente de outras profissões, a advocacia exige, além do bacharelado, a aprovação 

prévia em exame de habilitação específico. 

  Todo esse veloz aumento da quantidade de bacharéis desembocou no exame da 

Ordem dos Advogados do Brasil, cujos resultados demonstraram que, ao que parece, a 

qualidade do ensino não acompanhou o seu ritmo de expansão. O exame funcionou como uma 

verdadeira barreira, obstando o ingresso desses novos profissionais no mercado da advocacia.  

  Os números de aprovação no exame da Ordem (do 2º ao 10º) demonstram que o 

contingente final de aprovados na segunda fase variou de 11,1% a 27,2%. Os números são 

                                                           
            83  SARDINHA, Edson. OAB critica “recorde” do Brasil em cursos de Direito. Congresso em Foco, 

Brasília, 22 jan. 2014. Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/brasil-
recordista-de-cursos-de-direito-no-mundo/. Acesso em: 10 jul. 2020.  

            84 TENENTE, Luiza. Brasil tem mais faculdades de direito do que China, EUA e Europa juntos; saiba 
como se destacar no mercado. G1, Rio de Janeiro, 6 jul. 2017. Seção Educação: Guia de Carreiras. 
Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/noticia/brasil-tem-mais-faculdades-
de-direito-que-china-eua-e-europa-juntos-saiba-como-se-destacar-no-mercado.ghtml. Acesso em: 10 
jul. 2020. 

            85 SHRIVASTAVA, Prachi. In two years, number of law schools increased from 800 to 1,200: Now BCI 
hopes to put brake on mushrooming epidemic. Legally India, Índia, 9 dez. 2014. Disponível em: 
https://www.legallyindia.com/lawschools/in-two-years-number-of-law-schools-increased-from-800-
to-1-200-now-bci-hopes-to-put-brake-on-mushrooming-epidemic-20141209-5408. Acesso em: 10 jul. 
2020. 

            86 DEBORAH. How Many Law Schools Are in the United States? Magoosh LSAT Blog, Berkeley, 26 
set. 2016. Disponível em: https://magoosh.com/lsat/2016/many-law-schools-united-states. Acesso em: 
25. jun. 2020 
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ainda mais assustadores quando consideramos o contingente de reprovados, que variou, por 

óbvio, de 72,8% a 88,9%, como se verá na tabela 5 (a seguir).  

 

Tabela 5 – Inscritos no Exame da OAB, aprovados na 1ª e aprovados na 2ª fase 

 

Exame Inscrições % 

aprovados 

na 1ª fase 

% 

aprovados 

na 2ª fase 

2 107.028 43,9 14,7 

3 106.891 24,8 11,7 

4 121.259 18,1 15,0 

5 108.322 46,7 24,0 

6 101.232 46 25,7 

7 111.910 41 14,7 

8 117.867 43,5 17,6 

9 118.200 16,1 11,1 

10 124.877 54 27,2 

 

        Fonte:  Elaboração do autor com base em dados da OAB/FGV.87 

 

 Essa realidade de baixíssima aprovação final levou a OAB a instituir, por meio do 

provimento 156/2013, a partir do XII exame unificado da Ordem em 2013, uma espécie de 

repescagem pela qual o candidato reprovado na 2ª fase poderia fazer uma nova tentativa sem 

passar novamente pela primeira fase. A partir daí, o percentual de aprovação, que variava de 

11,1% a 27,2%, passou a variar de 15,1% a 38,2%, um aumento razoável.

                                                           
             87 Ver: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-CONSELHO FEDERAL/ FUNDAÇÃO GETULIO 

VARGAS-PROJETOS. Exame de Ordem em números, vol. 1, 2010. p. 35. Disponível em: 
<https://conhecimento.fgv.br/publicacao/exame-de-ordem-em-numeros>. Acesso em: 12 jul. 2020. 
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Figura 5 – Percentuais de aprovação no exame da Ordem 

                                          

         Fonte: Exame de Ordem em Numeros 2020 – FGV. 

 

Na verdade, os números demonstram que, muito provavelmente, a alta de aprovação se 

deveu à instituição dessa repescagem. E assim foi durante a história, em que a instituição 

regulou o fluxo de entrada dos novos profissionais no mercado, aparentemente sem métodos 

mais científicos. Primeiro, não se exigia exame, depois é instituído o exame oral, mais adiante 

se retira o exame oral, depois se passa a admitir a substituição do exame da Ordem pela 

simples apresentação de uma pasta de peças que comprovariam uma “prática de estágio 

profissional”. Desde 1994, não mais se aceita esse tipo de comprovação. Depois a prova ficou 

a cargo de cada seccional; desde 2013, passou a ser nacionalmente unificada e sem 

repescagem e, agora, com repescagem. 

Não faltam defensores do fim do exame da Ordem,88 em torno do qual se teria 

construído uma verdadeira indústria: cursos preparatórios, livros específicos, pagamento de 

taxas etc.89 No entender dessas pessoas, ademais, o exame funcionaria como uma espécie de 

reserva de mercado, desnecessária, uma vez que a lei da oferta e da procura, ou o mercado, 

seria suficiente para regular o exercício da profissão. Há, por outro lado, os que veem nesse 

exame  um filtro capaz de reter os profissionais despreparados e, portanto, uma ferramenta a 

seviço da sociedade,  já que compensaria o baixo nível do ensino de Direito no Brasil. 
                                                           

            88 VALENTE, Fernanda. Deputado requenta projeto que quer acabar com o Exame de Ordem. Consultor 
Jurídico, São Paulo, 11 mar. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mar-
11/deputado-requenta-projeto-lei-fim-exame-ordem>. Acesso em: 10 jul. 2020. 

            89 PARLAMENTARES discutem fim da obrigatoriedade do Exame da OAB. Brasil em Debate. Brasília: 
Rádio Câmara, s/d. Programa de rádio. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/radio/programas/468168-parlamentares-discutem-fim-da-obrigatoriedade-
do-exame-da-oab/. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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De toda sorte, a expansão dos cursos jurídicos, independentemente do papel do exame 

da Ordem, cuja discussão foge ao escopo deste estudo, trouxe reais impactos no mercado de 

serviços jurídicos, como se verá a seguir. 

 

5.4 REFLEXOS NO MERCADO DE ADVOGADOS 

  

 A política de abertura de cursos superiores no Brasil, implantada em meados da 

década de 1990, fez com que o Brasil se tornasse um dos países com mais cursos jurídicos no 

mundo. Curioso notar que nem mesmo a barreira do exame da Ordem – que reprovou uma 

expressiva maioria dos bacharéis – conseguiu funcionar como regulador do número de 

profissionais no mercado tamanha foi a expansão dos cursos de Direito no Brasil. Mesmo a 

aprovação tendo ficado apenas entre 11,1% e 38,2%, uma significativa quantidade de novos 

profissionais ingressou no mercado nesse período. Uma comparação entre a proporção de 

habitantes por advogado no Brasil e em outros países do mundo ajuda a dimensionar a 

discussão.  

No Brasil, dados oficiais de dezembro de 2019 informam que havia, na ocasião, 

1.174.18590 advogados regularmente inscritos na OAB. Ante uma população de 210 milhões 

de pessoas,91 isso significa 178,84 habitantes para cada advogado. Na tabela 6 (abaixo, com 

continuação na página seguinte), um panorama da média do número de habitantes por 

advogado no Brasil e em outros países do mundo92 com base em dados dos anos de 2015, 

2017 e 2018:   

            

Tabela 6 – Proporção de habitantes por advogado em alguns países 

 

País População 

(milhões) 

Advogados Hab./Adv. PIB 

(bi) 

França 66,89 65.480 1.021 2.438 

Alemanha 82,79 164.406 503,57 3.677 

                                                           
            90QUADRO de advogados. OAB Nacional. Brasília, s/d. Disponível em: 

<https://www.oab.org.br/institucionalconselhofederal/quadroadvogados>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
           91  BRASIL atinge 210 milhões de habitantes, diz IBGE. G1, Rio de Janeiro, 28 ago. 2019. Disponível 

em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/28/brasil-atinge-210-milhoes-de-habitantes-diz-
ibge.ghtml. Acesso em: 10 jul. 2020. 

           92 NUMBER of lawyers in European countries (2018). CCBE.  Bruxelas, s/d. Disponível em: 
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statistics/EN_STAT_-
2018_Number-of-lawyers-in-European-countries.pdf. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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Portugal 10,29 31.552 326,12 199,4 

Inglaterra/Gales*93 59,11 140.000 422,21 N/D 

Espanha 46,66 154.573 301,86 1.310 

Itália** 60,48 246.786 245,07 1.833 

EUA94*** 327,2 1.338.678 244,42 19.390 

Brasil 210 1.174.185 178,84 2.000 

Paraguai*95 6,96 50.040 139,08 29,73 

Colômbia96*** 49,65 400.000 124,12 309,2 

Costa Rica*** 5,0 44.790 111,63 57,06 

*Dados de 2017 ** Dados de 2015 *** Dados de 2018 

Fonte: Elaboração do autor com base em dados das seccionais da OAB (2018). 

 

Nota-se curiosamente que o fenômeno do alto número de advogados por habitante não 

é fato isolado do Brasil, mas se faz presente em outros países da América Latina. Se, por um 

lado, proporcionalmente, o Brasil possui 500% mais advogados do que a França, por outro 

lado, a Costa Rica possui 60% mais advogados do que o Brasil. 

Já nos Estados Unidos, em 2018, havia 1.338.678 advogados em prática privada para 

uma população de 327,2 milhões de habitantes, uma média de 244,42 habitantes por 

advogado. Tais dados, confrontados com os da economia (compare-se o PIB brasileiro com o 

americano), revelam que a situação do Brasil é ainda mais grave: temos 35% mais advogados 

que os Estados Unidos, embora nossa economia seja muito menor.  

Examinaremos a seguir a situação no Estado de São Paulo.

                                                           
          93  KING, Katie.There are now 140,000 practising solicitors in England and Wales. Legal Cheek, 

Londres, 3 out. 2017. Disponível em:  https://www.legalcheek.com/2017/10/there-are-now-140000-
practising-solicitors-in-england-and-wales/. Acesso em: 10 jul. 2020. 

            94 NACIONAL lawyer population survey (2018). American Bar Association, Chicago, 2018. 
Disponível em: 
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/market_research/National_Lawyer_Pop
ulation_by_State_2008-2018.authcheckdam.pdf. Acesso em: 10 jul. 2020. 

            95  SOBRAN los abogados em Paraguay y por necesidad van a los call center. Ultima Hora, Assunção, 7 
mar. 2018. Disponível em: https://www.ultimahora.com/sobran-los-abogados-paraguay-y-necesidad-
van-los-call-center-n1136897.html. Acesso em 10 jul. 2020. 

           96  EM COLOMBIA hay 355 abogados por cada 100 mil habitantes. Ámbito Jurídico, Bogotá, 17 set. 
2018. Disponível em: https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/educacion-y-cultura/en-
colombia-hay-355-abogados-por-cada-100-mil-habitantes. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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5.5 REFLEXOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Em âmbito local, a realidade não é muito diferente e chega a ser mais preocupante. 

Embora não tenhamos obtido da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção de São Paulo 

números precisos, sabe-se por empirismo que, em 1980, o Estado de São Paulo possuía cerca 

de 50 mil advogados ativos e uma população de 24.953.238,97 uma média de 500 pessoas para 

cada advogado. Esses números estão próximos à média alemã, como visto na tabela 6 (acima). 

Em 2016, quando a população do estado saltou para 43.359.005,98 havia aproximadamente 

300 mil advogados inscritos na seccional local, uma média de 144 pessoas para cada 

advogado, próxima à paraguaia. 

Assim, enquanto a população paulista cresceu cerca de 75% no interregno de quarenta 

anos, a população de advogados aumentou cerca de 500% no mesmo período. A título de 

comparação, fizemos um levantamento com os médicos,99 uma vez que essa categoria 

profissional guarda semelhança com a dos advogados, em nosso sentir, quanto à sensação de 

desfrutar status social e, portanto, atrai igualmente grande procura.  

Em 1980, o Estado de São Paulo possuía aproximadamente 32 mil médicos,100 uma 

proporção de 779 habitantes por médico. Em 2016, o Estado alcançou 123.761 médicos,101 

passando a ter 350,34 habitantes para cada médico. Em suma, no espaço de quase quarenta 

anos, o número de médicos deu um salto de pouco mais de 286%. O gráfico 13 (abaixo) nos 

ajuda a perceber o crescimento do número de advogados comparativamente ao de médicos e o 

da população no período de 36 anos entre 1980 e 2016. 

 

                                                           
             97 SÃO PAULO: população do estado. Fundação SEADE, São Paulo, 2020. Disponível em: <  

http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas////sao-paulo/sao-paulo-populacao-do-estado.php>. 
Acesso em: 10 jul. 2020. 

            98  Ibidem.. 
            99 CRUZ, Elaine Patrícia. Número de médicos em São Paulo cresce acima da média da população. 

Agência Brasil, Brasília, 14 dez. 2016. Disponível em: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-12/numero-de-medicos-em-sao-paulo-supera-
crescimento-da-populacao. Acesso em: 10 jul. 2020. 

            100  Ibidem.  
            101  Ibidem. 
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Gráfico 10 – Habitantes por advogado e por médico vs. população (1980-2016) 
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Fonte: Elaboração do autor.102 

 

5.6 A POSIÇÃO DA OAB DIANTE DO ATUAL PANORAMA E OS CURSOS DE TECNÓLOGOS 

Como visto até aqui, no correr de menos de quatro décadas, a profissão jurídica sofreu 

duas grandes transformações: a primeira delas, que afetou, de certa maneira, todas as 

profissões, foi a evolução tecnológica; a segunda, que agiu de modo mais incisivo sobre os 

advogados, foi o aumento desproporcional do contingente de profissionais. Diante de tal 

panorama, a Ordem dos Advogados do Brasil tem demonstrado preocupação com o atual 

estado da profissão, dado que a constante criação de novos cursos jurídicos fomenta o inchaço 

do mercado ao mesmo tempo que a automação e os processos digitais vêm transformando a 

profissão e restringindo o número de profissionais necessários para realizar os mesmos 

serviços de antes.   

Em confirmação desse cenário, o Ministério da Educação (MEC) autorizou, de 2018 

até abril de 2019, a criação de mais 52 mil vagas em cursos de Direito.103 Em razão disso, a 

própria OAB tomou a iniciativa de solicitar ao MEC a suspensão da criação de cursos 

jurídicos por um prazo de cinco anos. Segundo José Augusto de Noronha, diretor tesoureiro 

da OAB, “o Brasil não precisa de mais nenhum curso jurídico nos próximos trinta anos”.104    

                                                           
            102  Com base nas obras citadas nas notas 75 e 77 e, quanto ao número de advogados, em empiria. 

            103  PINHO, Angela. Vagas em direito disparam após MEC facilitar a abertura de novos cursos. 
Folha de S. Paulo, 21 abr. 2019. Caderno Poder. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/04/vagas-em-direito-disparam-apos-mec-facilitar-a-abertura-de-
novos-cursos.shtml. Acesso em: 10 jul. 2020. 

           104  OAB PEDE a suspensão da abertura de cursos de Direito por cinco anos. OAB Nacional, 
Brasília, 15 ago. 2019. Disponível em: https://www.oab.org.br/noticia/57440/oab-pede-a-suspensao-da-abertura-
de-cursos-de-direito-por-cinco-anos. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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No fim de 2019, Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Nacional, em entrevista ao 

jornal Valor Econômico,105 afirmava que o mercado estaria saturado em cinco anos. Ele 

observava, além da elevação do número dos cursos de Direito, uma diminuição do número de 

novos concursos públicos, o que fez com que grande parte dos profissionais da área jurídica 

deixassem de ser absorvidos pelo setor público, como era comum.  

Por outro lado, algumas instituições de ensino, entre as quais a Rede Claretiano de 

Educação, já começam a oferecer cursos de tecnólogo em serviços jurídicos com duração de 

dois anos.106 O fundamento desses cursos seria oferecer oportunidades de trabalho na área 

jurídica a pessoas que, mesmo sem a formação completa em Direito, possam trabalhar em 

algumas funções mais comuns do serviço juridico. Tais novos cursos vêm despertando a 

indignação da OAB, que, de certa forma, entende que se está limitando mais ainda o mercado 

de advogados, bem como baixando a qualidade do ensino. O ex-presidente nacional da OAB 

Claudio Lamachia chegou a qualificar tais cursos como “estelionato educacional”.107  

Na verdade, tais disputas apenas refletem o caos a que o mercado chegou, como bem 

sintetiza o velho ditado popular: “Casa em que falta pão, todo o mundo grita e ninguém tem 

razão”. Entendemos, diversamente de alguns representantes da OAB, que os tecnólogos 

jurídicos podem, sim, ser bem-vindos, pois o presente já nos aponta que algumas das funções 

dos serviços jurídicos antigamente reservadas exclusivamente aos advogados estão sendo 

substituídas gradativamente pela automação em face da evolução tecnológica. Esses 

profissionais, que poderiam ser úteis no auxílio da execução de tais funções, ingressariam 

logo no mercado de trabalho, com um menor tempo de estudos e menor dispêndio econômico. 

É claro que essa nova categoria profissional receberia salários inferiores aos dos advogados, o 

que é comum em outras áreas quando comparada a formação de tecnólogo à de bacharel. 

Destarte, a grande queixa dos advogados deveria estar direcionada ao fato de que os 

sucessivos governos – dos anos 1990 para cá – não atentaram ao fato de que houve um 

excesso de criação de cursos jurídicos, o que gerou o consequente acúmulo de profissionais 

que não conseguiram ser absorvidos pelo mercado.  

                                                           
           105  BAETA, Zínia. Advogados enfrentam mercado em queda e alta concorrência. Valor Econômico, São 

Paulo, 25 out. 2019. Seção Legislação. Disponível em: 
<https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2019/10/25/advogados-enfrentam-mercado-em-queda-e-
alta-concorrencia.ghtml //> . Acesso em: 10 jul. 2020. 

             106 SERVIÇOS jurídicos e notariais – tecnólogo. Portal Claretiano, Batatais, s/d. Disponível em: 
https://claretiano.edu.br/graduacao/servicos-juridicos-e-notariais-tecnologo/saopaulo. Acesso em: 10 
jul. 2020. 

             107 OAB VAI à Justiça contra curso superior de tecnólogo em Serviços Jurídicos. Consultor Jurídico, 
São Paulo, 23 out. 2017. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-out-23/oab-justica-curso-
tecnologo-servicos-juridicos. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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A maciça criação desses cursos, por outro lado, responde à procura, nas mesmas 

proporções, dessa formação. Um fator que pode explicar isso é a percepção de elevação de 

status social que o curso de Direito, assim como os de medicina ou odontologia, ainda causa 

em considerável parte da população brasileira. Some-se a isso o fato de, em termos 

econômicos, os cursos jurídicos serem bem mais acessíveis que as outras carreiras de 

prestígio, afinal exigem bem menos custos fixos do que, por exemplo, cursos da área de 

saúde, que requerem laboratórios e equipamentos de alto custo para a formação de seus 

estudantes. Isso, por sua vez, gera o interesse de diversas instituições de ensino, que com 

menores custos, conseguem a implementação de um curso de grande procura, dado seu valor 

intrínseco agregado.  

Criou-se, assim, uma combinação perfeita: oferta e demanda altas, graças ao baixo 

custo fixo e à sensação de progresso econômico-social proporcionada pela formação em 

Direito. O que não se previu ou não se quis prever é que tal combinação tinha tudo para nos 

trazer, em alguns anos, à situação que ora estamos vivendo, demonstrada neste estudo.  

O problema está colocado e precisa ser enfrentado pelas autoridades competentes. 

Enquanto isso, considerados os dois fatores até aqui explorados (evolução tecnológica e 

excesso de profissionais no mercado), procuraremos adiante propor algumas medidas como 

forma de amenizar esse quadro. Tais propostas, no entanto, por certo esbarrarão nos limites da 

atual regulação legal da profissão, que necessita de adaptações, como procuraremos 

demonstrar. 

 

6 O ATUAL MERCADO DE SERVIÇOS JURÍDICO: APLICATIVOS E REGULAÇÃO ÉTICA  

 

O cenário afigurado até aqui mostra-nos um percentual de reprovações muito grande 

no exame de admissão aos quadros da OAB. No decorrer da realização deste estudo, a OAB 

Nacional protocolou no Supremo Tribunal Federal (em 8 de maio de 2020) ação em que 

solicitava a suspensão dos processos de autorização de novos cursos e vagas na área de 

Direito pelo prazo de cinco anos.  

A OAB argumenta no documento que a criação de mais cursos jurídicos somente 

aumentará o cenário de excesso de profissionais sem condições de atuação profissional: “A 

expansão descontrolada dos cursos superiores de graduação em Direito apenas favorece um 

conjunto de atores: os grupos econômicos que cada vez mais lucram com o ensino superior e 
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cuja elevada participação no mercado tende à formação de oligopólios”.108 A resposta do STF 

veio em uma semana. Sem analisar o mérito do pedido, o relator Min. Ricardo Lewandowski 

limitou-se a dizer que a ADPF não seria o instrumento adequado para a pretensão da OAB 

 

6.1 ASPECTOS DE PREÇO: EXCESSO DE OFERTA E TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB 

 

No mais, além da duvidosa qualidade da formação desses novos profissionais, aqueles 

que conseguem ultrapassar a barreira do exame de qualificação encontram sérias dificuldades 

de colocação em sua área de trabalho. Como vimos no estudo de Hélio Zylberstajn,109 os 

cargos na área jurídica não existem na mesma proporção do número de formados. Esse 

excesso de oferta no mercado em relação à real demanda acarreta substancial redução dos 

preços dos serviços jurídicos.  

Tal redução mais se agravará se tratarmos de serviços que, em razão do avanço da 

tecnologia, já deixaram de ser desempenhados exclusivamente por profissionais da área 

jurídica, como o são a extração de cópias, hoje facilmente digitalizadas até mesmo por meio 

de dispositivos móveis, ou a obtenção de informações processuais, acessíveis a qualquer 

pessoa mediante acesso ao computador. É inegável que a realidade já se impôs ao mercado, 

transformando em peça de ficção a tabela de honorários relativos aos serviços mais 

comezinhos, como as diligências para extração de cópias, protocolos de petições físicas ou 

informações processuais. Para corroborar essa afirmação, uma pesquisa por dez tabelas de 

honorários estaduais do ano de 2018 nos mostra os valores mínimos estipulados para esses 

tipos de diligência, que vão de R$ 424,82 no Estado do Rio de Janeiro a R$ 99,00 no Estado 

de Santa Catarina. 

 

          Tabela 7 – Honorários advocatícios mínimos por estado da Federação 

Estado da Federação Preço 

Rio de Janeiro 424,82 

Bahia 240,00 

                                                           
           108 OAB REQUER ao STF suspensão de autorização de novos cursos de direito. OAB Nacional, Brasília, 

8 maio 2020. Disponível em: <https://www.oab.org.br/noticia/58135/oab-requer-ao-stf-suspensao-de-
autorizacao-de-novos-cursos-de-direito>. Acesso em: 27. jun. 2020.  

          109  FAGUNDEZ, Ingrid. Diploma inútil? Por que tantos brasileiros não conseguem trabalho em suas áreas. 
BBC Brasil. São Paulo, 4 nov. 2016. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-
37867638>. Acesso em: 23 jun. 2020.    
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Mato Grosso 185,70 

Rio G. do Sul 150,00 

Amazonas 140,00 

Maranhão 130,00 

São Paulo 105,58 

Mato Grosso do Sul 100,00 

Minas Gerais 100,00 

Santa Catarina 99,00 

 

           Fonte: Elaboração do autor.110 

 

Tais valores mínimos, porém, estão longe dos reais valores praticados pelas empresas 

de correspondentes jurídicos. Há, por exemplo, uma empresa de Porto Alegre, cujo nome será 

preservado, que, em agosto de 2019, para serviços de diligências oferecia valores entre R$ 

45,00 e R$ 60,00. Outra empresa, que atende na região da Grande São Paulo e do Vale do 

Paraíba, em dezembro de 2019, cobrava R$ 40,00 para uma diligência de cópia – e não faltam 

profissionais dispostos a fazer os serviços, mesmo considerado o fato de, frequentemente, 

estar embutida nesse valor a comissão da empresa pela intermediação do serviço, de modo 

que, ao final, a remuneração recebida pelo profissional seja ainda menor. Diante de tal 

situação, já não sendo tais serviços desempenhados exclusivamente por advogados e 

estagiários, não há mais por que serem regulados pela OAB, que deveria, em nosso 

entendimento, excluí-los de sua tabela de honorários. 

Entretanto, mesmo no caso dos serviços exclusivos de advogados, como audiências, a 

realidade mostra que os valores praticados pelo mercado refletem o excesso de oferta de 

profissionais. A seguir, uma tabela com preços de serviços oferecidos, em agosto de 2019, por 

uma empresa de “logística jurídica”, válidos para as regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
                               110Dados obtidos de empresa privada, registrados em correspondência eletrônica do autor - 29 ago.2019.                                                                                                     
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      Tabela 8 – Preços de diligências e audiências (cíveis, trabalhistas, Procon)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor com base em dados das Seccionais da OAB (2018). 

 

Outra empresa que oferece esse tipo de serviço nos mostra que, em dezembro de 2019, 

cobrava de R$ 75,00 a R$ 90,00 por uma audiência. Tais valores estão em desacordo com as 

tabelas das Seccionais da OAB, conforme podemos visualizar abaixo. Note-se que aqui foram 

selecionados nas tabelas os valores mais baixos de audiências, uma vez que, conforme a 

matéria e o estado dos processos, os valores podem ser bem mais altos:  

Tabela 9 – Honorários mínimos para audiências por estado da Federação 

Estado da Federação Preço 

Rio de Janeiro R$ 168,69 

Bahia R$ 480,00 

Mato Grosso R$ 464,26 

Rio G. do Sul R$ 250,00 

Amazonas R$ 280,00 

Maranhão R$ 385,00 

São Paulo R$ 369,50 

Mato Grosso do Sul R$ 360,00 

Minas Gerais R$ 350,00 

Santa Catarina R$ 420,00 

             Fonte: Elaboração do autor com base nas Seccionais da OAB (2018). 
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AUDIÊNCIAS CÍVEIS 

ADVOGADO R$ 80,00 

AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS 

ADVOGADO R$100,00 

DILIGÊNCIAS 

CÓPIAS (acima de 200 folhas,  

R$ 0,30 a folha excedente) 

R$ 60,00 

PROTOCOLOS R$ 45,00 
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Os dados revelam um afastamento entre o que dita o mercado e o que regula a OAB. O 

tabelamento de preços é sempre uma medida que se afasta da lei da oferta e da procura e, por 

isso mesmo, tende à defasagem em relação mercado, que, aos poucos, distorce os preços 

regulados até torná-los completamente irreais. Não há, portanto, como justificar que a 

entidade de classe regule por tabela de preços os serviços que podem ser feitos por qualquer 

pessoa. Quanto àqueles que são exclusivos dos advogados, a continuação da existência dessas 

disposições na Tabela de Honorários da OAB choca-se com a realidade do mercado e põe o 

profissional da área ante o dilema de cumprir a tabela e não conseguir o serviço, pois há quem 

o faça por preço menor, ou executar o serviço correndo o risco de estar em desacordo com os 

mandamentos legais. Há, como se vê, duas faces de uma só realidade: por um lado, preços 

não podem ser regulados por uma categoria quando os serviços que remuneram não são 

exclusivos dela (como as cópias e consultas de andamentos processuais) e, por outro, preços 

regulados sem atenção ao que acontece no mundo real tendem a ser preteridos.  

Ciente dessa situação, a própria OAB, mais de uma vez, já exarou decisão, como se 

verá mais à frente, de não punir o seu filiado que oferecer ou aceitar realizar serviço jurídico 

em valor abaixo do mínimo legal. Ocorre, contudo, como já dito, que tal realidade precisa ser 

positivada junto à regulação da profissão, extirpando-se da tabela de honorários advocatícios 

referências de preços de pequenas diligências, como as realizadas pelos correspondentes 

jurídicos, não raro realizadas por pessoas sem formação jurídica. O caminho mais apropriado, 

em nosso entender, é suprimir da tabela da OAB os preços de diligências que não são 

exclusivas de profissionais vinculados à própria instituição, bem como reestruturar o caráter 

da tabela, tornando-a meramente referencial, sob pena de punirmos de ponto de vista ético o 

profissional que precisa trabalhar na realidade existente e que não tem culpa das agruras pelas 

quais o mercado passa.   

 

6.1.2 Tabela de Honorários da OAB e seus questionamentos 

A contratação de serviços advocatícios no Brasil obedece a padrões mínimos de 

valores de contratação, não sendo lícito ao advogado estipular ou precificar seus honorários 

abaixo desse patamar. Tal padrão é estipulado pelas seccionais da Ordem dos Advogados do 

Brasil, com base no artigo 22, §2º, da Lei Federal 8.906/94, abaixo transcrito:  

 

Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por 
arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor 
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econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na 
tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.111 (grifo nosso).  

 

No artigo 48 do Código de Ética Profissional, em seu parágrafo sexto, consta o 

seguinte: “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”.112 E, por fim, conforme o 

artigo 36 da própria Lei 8.906/94,113 é aplicável a pena de censura nos casos de violação a 

preceito do Código de Ética e Disciplina, entre os quais os aqui mencionados.  

Logo, regrados como estão os preços contratuais dos serviços advocatícios, a eventual 

prática de preço inferior ao mínimo legal pode, em determinados casos, sujeitar o profissional 

a sanções éticas e, havendo frequente reiteração, levar até mesmo à sua exclusão da profissão.  

Uma interessante questão que se nos afigura é o fato de existir um tabelamento de 

preços mínimos a serem praticados e fixados pelo próprio órgão regulador da atividade 

profissional. Em regra, o tabelamento de preços existe por intervenção estatal na economia, 

mas como forma de estabelecer um preço máximo ou fixar preço único a ser praticado por 

determinado setor de mercado. O serviço de táxi é um exemplo, pois a fixação de unidades 

taximétricas visa a proteger o consumidor, evitando eventual “cartelização” do mercado. Em 

épocas de crise econômica, o tabelamento de preços, em valores máximos, também é medida 

que se afigura sempre excepcional e com a finalidade de corrigir alguma distorção havida na 

economia. Apesar dessas hipóteses, o tabelamento, ainda que de preços máximos, é medida 

que encontra resistência em vozes mais liberais da economia, que condenam a existência de 

tabelamento de preços em qualquer ramo de atividade.114  

Nem se diga que a fixação de preços mínimos protegeria o cidadão de eventuais 

serviços advocatícios de qualidade duvidosa, pois a OAB, por meio de seu Tribunal de Ética e 

Disciplina (TED), possui órgão capaz de fazer a fiscalização de serviços prestados de forma 

não deontológica. Quanto à qualidade duvidosa do serviço, se houver efetivo e comprovado 

                                                           
           111  BRASIL. Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB). Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm#>. Acesso em: 10 jul. 2020. 

          112 CÓDIGO de ética e disciplina da OAB. Resolução n.02/2015. Disponível em: 
<https://www.oab.org.br/publicacoes/AbrirPDF?LivroId=0000004085>. Acesso em: 27.6.20. 

          113   BRASIL. Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm#>. Acesso em: 10 jul. 2020. 

              114 POR QUE o tabelamento de preços é ruim para o país? Blog Instituto Millenium, São Paulo, 25 
jun. 2018. Disponível em: https://exame.abril.com.br/blog/instituto-millenium/por-que-o-tabelamento-
de-precos-e-ruim-para-o-pais/. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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prejuízo à parte, esta poderá recorrer ao Judiciário para recompor seu patrimônio. No mais, os 

riscos e a avaliação de custo-benefício da contratação, como em qualquer serviço, deveria vir 

do próprio mercado e da avaliação individual de cada contratante.  Também não se diga que o 

tabelamento de preços mínimos pode consistir em uma espécie de salvaguarda da profissão, 

evitando o aviltamento de preços ou um eventual leilão entre profissionais, pois a disputa pelo 

menor preço com melhor qualidade é algo intrínseco e perseguido por qualquer nicho de 

mercado.  

Como se sabe, todos os serviços, mesmo aqueles de cunho predominantemente 

intelectual, como é o caso da advocacia, possuem um custo mínimo. Cabe a cada profissional 

ou escritório estabelecer o seu custo de acordo com vários fatores, desde as despesas fixas, de 

acordo com o tamanho do escritório, até a reputação profissional, a expertise etc. Assim, cada 

profissional cobrará o preço que entender suficiente para cobrir seus custos fixos e obter lucro 

de sua atividade. Por outro prisma, a competição entre profissionais é natural em qualquer 

segmento de mercado e, em tese, só beneficia o tomador dos serviços.  

Por conseguinte, de qualquer ponto de vista que se observe, a existência de tabelamento 

de preços mínimos na atividade advocatícia se nos afigura uma prática, no mínimo, de pouco 

interesse social, pois a própria atual regulação do sistema nos transmite a ideia de que o 

advogado deve sobrelevar a função social de sua atividade em detrimento de qualquer intuito 

de ganho pecuniário.115  

Ora, sendo o tabelamento de preços feito pelo próprio órgão regulador da atividade e 

consistindo na fixação de preços mínimos, não máximos, parece-nos que a intenção de tal 

medida é antes proteger a classe regulada, pré-estipulando o valor dos serviços, que atender a 

qualquer finalidade social ou econômica eventualmente existente. Tal sentir encontrou 

guarida junto ao Ministério Público de Minas Gerais, que entendeu como ilegal o 

estabelecimento de tabela de honorários com preços mínimos e ingressou com uma 

representação contra o Conselho Federal da OAB junto ao Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica116 ainda no ano de 2005. Foi pedido que a tabela seja apenas de valores 

                                                           
            115 Conforme se lê na introdução ao Código de Ética da OAB, é dever do advogado “[...] exercer a 

advocacia com o indispensável senso profissional, mas também com desprendimento, jamais 
permitindo que o anseio de ganho material sobreleve à finalidade social do seu trabalho [...]”. In: 
CÓDIGO de Ética e Disciplina da OAB. Resolução n.02/2015. Disponível em: 
<https://www.oab.org.br/publicacoes/AbrirPDF?LivroId=0000004085>. Acesso em: 27.6.20. 

           116 BRASIL. Tribunal Administrativo de Defesa Econômica. Processo Administrativo n.  
08012.006641/2005-63. Ministério Público de Minas Gerais e Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Data de registro: 22 ago. 2005. Disponível em: 
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?5LK2OPcLJR_ipmIIdOE
cWJwPucpbCJDecPgMLlCe73jB508ahT9wUzaXUnjAZUJ4XW1xtu1H5kGUyGvypRMajR13PIMU
-9ERJ84YMIgPJ41kxn45IBnqjYQWYeQ8WJoW. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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referenciais, não mínimos. Juntou-se ao processo uma série de tabelas de seccionais da OAB 

em que constavam referências a preços mínimos, não referenciais. A alegação é a de que o 

tabelamento de preços mínimos seria vedado pelo Código de Defesa do Consumidor por 

significar cartelização de serviços, o que violaria o princípio constitucional da livre 

concorrência. Esse questionamento encontra-se, desde então, pendente de julgamento.  

Curioso notar as discussões internas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil quanto a essa questão. Em reunião do dia 7 de outubro de 2019, entre outros assuntos, 

foi item da pauta o processo em trâmite no Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE) aqui citado.117 Claramente, como se infere dos diálogos que se encontram transcritos 

na fonte citada,118 há duas posições antagônicas dentro do Conselho Federal. De um lado, 

estão os conselheiros segundo os quais a OAB deve contestar e/ou judicializar qualquer 

eventual decisão desfavorável do CADE a fim de manter o atual regramento legal, pois, no 

seu entender, a advocacia seria desprestigiada e vilipendiada caso não pudesse regrar seus 

próprios honorários. Para reforçar tais argumentos, demonstram a angústia de advogados que 

fazem diligências por valores irrisórios – de R$ 20 a R$ 50 – e pedem punição aos grandes 

escritórios que pagam esses valores. De outro lado, estão os conselheiros que entendem que a 

tabela de honorários, por mais cogente que seja, não consegue enfrentar a inexorável lei da 

oferta e da procura e consideram viável a confecção de um Termo de Ajustamento de Conduta 

com o CADE que possa dar à tabela de honorários advocatícios caráter meramente orientador, 

para isso alterando a vinculação à prática de honorários mínimos prevista no artigo 29 do 

Código de Ética e Disciplina da OAB.119 

Não notamos, em verdade, pelo menos naquela reunião, nenhuma discussão orientada 

no sentido de se perquirirem os porquês de termos chegado a essa situação. Há, é certo, duas 

posturas antagônicas em relação à questão: de um lado, uma visão de fundo corporativista e, 

de outro, uma visão ancorada em pressupostos econômicos. Os entusiastas da primeira pedem 

punição a quem paga valor abaixo da tabela e acreditam, portanto, que devem regular e 

continuar a punir quem aceita receber tais honorários. Não bastasse isso, ainda querem 

controlar por tabela os preços mínimos de remuneração de uma profissão alterando 

discricionariamente a lei de oferta e procura. Os que cultivam a segunda levam em conta o 

fato de que o mercado sempre se imporá à fixação de preços artificiais. É fato, porém, que em 

                                                           
          117    Ibidem, p. 1.381. 
          118    Ibidem, p. 71. 
          119 CÓDIGO de ética e disciplina da OAB. Resolução n.02/2015. Disponível em:  

<https://www.oab.org.br/publicacoes/AbrirPDF?LivroId=0000004085>. Acesso em: 27 jun. 2020. 
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nenhum dos dois lados se fez a necessária reflexão sobre o conjunto de eventos que nos 

trouxeram à infeliz realidade de preços irrisórios dos serviços praticados e punição a quem 

aceita fazê-los por falta de alternativa. É essa a contribuição que, modestamente, este estudo 

pretende dar a essa discussão.            

Não obstante tais observações, hoje o sistema é regulado mediante tabelamento de 

preços mínimos, com a proibição de fixação de preços abaixo dessa tabela. Esclareça-se que o 

escopo deste estudo não é questionar mais profundamente a legalidade ou constitucionalidade 

da tabela de honorários em si, mas sobretudo discorrer sobre o fato de que a evolução 

tecnológica e o inchaço do mercado causado pela expansão dos cursos jurídicos podem 

explicar a prática de alguns serviços jurídicos serem efetuados em valores muito inferiores aos 

da tabela e a dificuldade da OAB para aplicar qualquer punição ao profissional, pois, se assim 

o fizesse, teria de fazê-lo aos borbotões.  

Na verdade, vamos além e defendemos que sejam simplesmente revogados pelo menos 

alguns dos dispositivos da tabela da OAB, em especial os que regulam preços de serviços 

menos complexos. Em pesquisa feita no ementário do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, a busca pela palavra “tabela” remeteu a dezesseis decisões desde 2001 

sobre o tema, das quais apenas uma tratava especificamente do quesito honorários abaixo da 

tabela.120 Na subseção de São Paulo, pesquisaram-se tanto as consultas administrativas feitas 

ao Tribunal quanto os julgamentos de penalidades aplicadas. No campo de consultas, o termo 

“tabela” remeteu a 470 pareceres, dos quais apenas sete tratavam especificamente do tema em 

questão. Destes, seis traziam o entendimento de que a tabela deveria limitar-se a uma 

finalidade orientadora ou informativa e apenas um pugnava pela punição do profissional 

desobediente.121 No que concerne a julgamentos de eventos específicos e concretos, foram 

                                                           
           120 “Tabela de honorários. Mínimo. Não obrigatoriedade. As tabelas de honorários advocatícios, 

estabelecidas pelas Seccionais e em obediência ao Estatuto e seu respectivo Regulamento, são simples 
referências nas relações entre cliente e advogado, sendo o mínimo nelas inserido obrigatório tão-
somente para fixação dos honorários do defensor dativo e quando do arbitramento judicial da 
remuneração não ajustada na prestação de serviços advocatícios. Aplicação da Lei 8.906/94, do 
Regulamento Geral e do Código de Ética. (Proc. 000200/97/OE, Rel. Sady Antonio Boéssio Pigatto, j. 
02.2.98, DJ 17.4.98, p. 844).” In: PIOVEZAN, Giovani Cássio; FREITAS, Gustavo Tuller Oliveira 
(org.). Estatuto da advocacia e da OAB comentado. Curitiba: OABPR, 2015. p.396. 

           121 Foram encontrados seis casos a favor: E-5 274/2019 (Disponível em: 
<http://www.oabsp.org.br/tribunal-de-etica-e-disciplina/ementario/2019/e-5-274-2019>), E-
4.915/2017 (Disponível em: http://www.oabsp.org.br/tribunal-de-etica-e-disciplina/ementario/2018/E-
4.915.2017), E-4.769/2017 (Disponível em: <http://www.oabsp.org.br/tribunal-de-etica-e-
disciplina/ementario/2018/E-4.769.2017>), E-5.085/2018 (Disponível em: 
<http://www.oabsp.org.br/tribunal-de-etica-e-disciplina/ementario/2018/E-5.085.2018>), E-
5.097/2018 (Disponível em: <http://www.oabsp.org.br/tribunal-de-etica-e-disciplina/ementario/e-5-
235-2019>), E-4.603/2016 (Disponível em: < http://www.oabsp.org.br/tribunal-de-etica-e-
disciplina/pareceres/e-4-603-2016>) e um caso contra: E-4.523/2015 (Disponível em: < 
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encontrados vinte e seis casos cuja ementa continha a palavra “tabela”. Destes, nove 

discutiam cobranças a mais do que o estipulado na tabela e nenhum se referiu a preços 

inferiores aos dela. Por óbvio, não será o cliente estimulado a denunciar o advogado que 

cobrar preços inferiores aos da tabela da OAB e, sendo o preço pacto privado entre as partes, 

razões não há que levem a qualquer denúncia nesse sentido. Colhemos, então, entre tantos, 

um parecer do Tribunal de Ética e Disciplina que trata da questão da fixação de honorários 

profissionais em serviços de correspondente e o arbitramento desses valores abaixo do 

estipulado na tabela.122 

Percebemos, no decorrer da pesquisa, que a maioria dos membros do TED se mostra 

sensível à nossa realidade e até mesmo à necessidade de simplificação dos serviços em razão 

da evolução tecnológica. Há decisões que chegam a questionar o caráter constitucional desse 

regramento em face do livre exercício de qualquer trabalho ou profissão.123 Outrossim, no 

                                                                                                                                                                                     
http://www.oabsp.org.br/tribunal-de-etica-e-disciplina/ementario/2015/E-4.523.2015>). Acesso m: 10 
jul. 2020 

        122 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA E ADVOGADOS 
CORRESPONDENTES - VALORES COBRADOS ABAIXO DA TABELA DE HONORÁRIOS - 
POSSIBILIDADE - SITUAÇÕES ESPECIAIS - TABELA COMO REFERÊNCIA INDICATIVA A 
cobrança de valores abaixo da tabela pode ser totalmente compatível ou plenamente justificável 
considerando a realidade econômica da região, levando em conta os elementos contidos no artigo 48º 
do CED, em especial a simplicidade dos atos a serem praticados, o caráter eventual, permanente ou 
frequente da intervenção, o lugar da prestação, e a praxe do foro local. Para estas intervenções não se 
pode impedir que os escritórios de advocacia e os "advogados correspondentes", cobrem valores 
abaixo da tabela de honorários, lembrando sempre que a tabela de honorários da OAB é utilizada 
como referência, orientação e indicação. Precedentes: E-4.069/2011, E-4.502/2015 e E-
4.769/2017. Proc. E-4.915/2017 - v.u., em 13 de dezembro de 2018, do parecer e ementa do Rel. Dr. 
Luiz Antonio Gambelli, rev. Dr. Fabio Kalil Vilela Leite, presidente Dr. Pedro Paulo Wendel 
Gasparini. Disponível em: <http://www.oabsp.org.br/tribunal-de-etica-e-disciplina/ementario/2018/E-
4.915.2017>. Acesso em 10 jul. 2020. 

           123 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DE CONSULTAS JURÍDICAS FIXADO ABAIXO 
DA TABELA DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – REALIDADE ECONÔMICA DA 
REGIÃO - VALORIZAÇÃO DO ADVOGADO. Não pode o advogado deixar de cobrar consulta 
jurídica por conta do valor fixado na Tabela de Honorários. Atualmente, a advocacia tem se 
desvalorizado por vários motivos, dentre eles a captação indevida de clientela, a prática de valores 
aviltantes de honorários e, principalmente, a falta de cobrança de honorários relativos às consultas 
jurídicas iniciais. Importante ressaltar que a tabela de honorários da OAB é utilizada como referência. 
Nesse sentido, entendo que não há qualquer ilegalidade ou infração ética por parte dos advogados na 
livre fixação de honorários para consultas jurídicas, desde que compatível com a realidade econômica 
do local, mesmo que inicialmente abaixo da tabela de honorários. Ademais, constata-se que em outros 
Estados, principalmente no Paraná, há uma campanha de valorização do advogado, consistente na 
conscientização de relevância na cobrança de consultas jurídicas. Por fim, no que se diz respeito a 
eventual aviltamento dos honorários, a questão do quanto a ser cobrado é muito subjetiva e específica, 
sendo difícil a análise dos valores de maneira fria. Tal cobrança pode ser totalmente compatível ou 
plenamente justificável. Em que pese o parágrafo 6º do artigo 48 do novo CED estabelecer que o 
advogado deverá observar o valor mínimo da Tabela de Honorários, decorre do artigo 5º, inciso XIII, 
da Constituição Federal o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, que deve 
prevalecer à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Proc. E-4.769/2017 - v.u., em 16 
de março de 2017, do parecer e ementa do Rel. Dr. Sylas Kok Ribeiro – Rev. Dra. Beatriz M. A. 
Camargo Kestener - Presidente Dr. Pedro Paulo Wendel Gasparini. Disponível em: Disponível em: 
<http://www.oabsp.org.br/tribunal-de-etica-e-disciplina/ementario/2018/E-4.769.2017>. Acesso em: 
10 jul. 2020. 
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corpo de alguns desses entendimentos, é patente que a diretriz de membros do TED é 

reconhecer na tabela de honorários da OAB papel meramente orientador.  

Por fim, como já dito, não observamos em nossa pesquisa punições a profissionais que 

eventualmente tenham praticado preços inferiores aos da tabela. Dessa forma, considerados 

todos os fatores aqui expostos, entendemos ser hora de passarem esses sensatos 

entendimentos a fazer parte, em caráter definitivo, da regulação legal. Assim, da famigerada 

tabela da OAB seriam expurgadas quaisquer disposições legais a respeito de, pelo menos, 

preços de diligências ou serviços de pequena envergadura, cuja fixação possa ter sido afetada, 

sobremaneira, pela evolução tecnológica, e, ao mesmo tempo, dela seria preservada a índole 

informativa, importante em razão do excesso de oferta no mercado. Deixa-se, desse modo, de 

punir o profissional que queira exercer suas atividades mediante o preço que entender viável 

nas circunstâncias que se apresentam, pois, se alguém tiver vilipendiado a profissão, se é que 

o termo se aplica, não terá sido ele. 
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6.1.3 Evolução histórica de preços da Tabela da OAB em São Paulo  

 

No Estado de São Paulo, é possível notar que, com o passar dos anos, os valores 

estabelecidos nas tabelas de honorários vêm sofrendo reajustes, mas, aparentemente, apenas 

para recomposição dos preços em razão da inflação. Alguns exemplos bem ilustram isso. Em 

junho de 1998, a seccional de São Paulo prescrevia o mínimo de R$ 500,00 mensais para a 

advocacia de partido. Esse valor, em junho de 2019, atingiu a cifra de R$ 2.111,44, porém, se 

tivesse sido atualizado pelo IGPM-FGV, deveria estar em R$ 2.474,81. As ações possessórias 

e a usucapião tinham o valor mínimo de R$ 1.000,00 em 1998 e, em 2019, chegavam a R$ 

4.167,97, valor que, se tivesse sido corrigido pelo IGPM-FGV, estaria em R$ 4.949,62. 

Donde se conclui que a tabela da OAB veio sendo atualizada, durante esse período, 

por algum índice de recomposição de preços, dada a proximidade dos valores com a inflação 

existente no período, mas, ao que parece, não foram levados em conta três importantes 

fatores: 1) a existência, no mesmo período, de significativo aumento na oferta de serviços 

profissionais em razão do crescimento do número de profissionais habilitados no mercado; 2) 

o aumento do número de demandas havido nos últimos vinte anos e finalmente 3) a evolução 

tecnológica, que reduziu a complexidade de alguns serviços.  

Quanto ao primeiro fator, o aumento do número de prestadores desse serviço deveria 

levar a uma diminuição dos preços praticados, dado que, se a oferta de profissionais no 

mercado é maior, a procura individualmente considerada acaba sendo menor, salvo tenha 

havido expansão do mercado, o que parece não ter ocorrido em face dos números do PIB 

vistos há pouco. 

Quanto ao segundo fator, a experiência nos faz crer que, embora tenha havido 

aumento no número de demandas, tal aumento não foi qualitativo, senão meramente 

quantitativo, composto, em sua maioria, de reclamações de pequeno valor, feitas no âmbito do 

consumo de serviços privatizados na segunda metade da década de 1990 (TV, telefonia, 

internet) ou mesmo de serviços bancários. Outrossim, o Código de Defesa do Consumidor 

também ajudou no incremento desses números. Como a tabela de honorários não mede as 

variações de mercado ocorridas nesse longo espaço de mais de duas décadas, marcado por 

sensíveis transformações, é forçoso perceber que seu conteúdo acaba por se tornar letra morta, 

principalmente no tocante aos profissionais ou escritórios de menor porte, que têm menos 

poder de barganha.  
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Por fim, quanto ao último fator, veremos mais à frente que alguns serviços, em virtude 

da evolução tecnológica, deixaram de ser exclusividade de advogados, o que, sem dúvida, 

tornou despropositada a regulação de seus preços pela entidade de classe. Tal circunstância 

mostra por que a atualização da tabela da OAB por simples cálculo aritmético, alheia a todos 

os demais fatores aqui examinados, não responde à realidade do mercado, que, com sua mão 

invisível, na feliz imagem criada por Adam Smith,124 opera a distribuição das riquezas.   

A OAB, ainda que entenda ser importante manter o modelo de tabelamento de preços 

profissionais, deveria mostrar-se sensível a essa realidade e readequar os parâmetros da tabela 

de honorários. Já não há como ignorar a evolução tecnológica, que ajuda a diminuir o tempo 

gasto na execução dos serviços, e o maior número de profissionais em competição no 

mercado. Caso contrário, mesmo o caráter informativo da tabela, na hipótese de sua 

preservação sem punição a profissionais, acaba por se perder em face da patente defasagem 

que ocorreu em razão de todos esses processos havidos ao longo dos anos.  

 

6.2 ASPECTOS DE PUBLICIDADE: A PUBLICIDADE NO ATUAL CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA 

 

As regras de publicidade na atividade advocatícia estão delineadas no artigo 33, 

parágrafo único da Lei 8.096/94,125 que repassa o tema ao Código de Ética. Este, por sua vez, 

estabelece em seus artigos 39 a 47 mais limitações do que autorizações ao advogado. Em 

linhas gerais, tudo se repete no provimento 94/2000 da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Datado de 5 de setembro de 2000, quando a internet ainda engatinhava no Brasil, esse 

provimento, desde então, não sofreu nenhuma modificação substancial que fosse capaz de 

agasalhar previsão sobre os aplicativos de compartilhamento de serviços jurídicos. De modo 

                                                           
           124 “Nascido em 1723, na Escócia, e com uma brilhante carreira na área da economia, Adam Smith 

defendeu que o Estado deveria ter o menor nível possível de intervencionismo na economia. Segundo 
ele, se a economia fosse livre, sem intervenção alguma de órgãos externos ou do governo, ela 
irá regular de forma automática, como se houvesse uma mão invisível por trás de tudo, fazendo 
com que os preços dos produtos fossem ditados pelo próprio mercado, conforme sua necessidade. 
Essa é a base da Teoria Econômica e ela comprovadamente funciona na prática. Quando o mercado 
está escasso de um determinado produto e existe uma demanda muito grande querendo comprá-lo, 
automaticamente os vendedores aumentam o preço desse item, pois ainda assim haverá consumidores 
interessados.” In: SOUZA, Ivan de. O que Adam Smith quer dizer com a teoria da Mão Invisível? 
Blog Rock Content, São Paulo, 25 nov. 2017, atualizado em 3 abr. 2020. Disponível em: 
<https://saiadolugar.com.br/mao-invisivel>. Acesso em: 10 jul. 2020. 

           125 BRASIL. Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm#>. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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geral, o texto estabelece que nada além de cartões, placas discretas ou anúncios em listas 

telefônicas [sic] é permitido e tudo com muita discrição e moderação, como manda o artigo 

3º, §1º do provimento. O advogado até pode anunciar seus serviços profissionais, mas com 

sobriedade, ressaltado o caráter meramente informativo da mensagem. Ao profissional é 

vedado tudo o que possa configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão, em 

particular a veiculação de anúncios por rádio, cinema ou televisão, o uso de publicidade em 

painéis luminosos e elevadores ou a divulgação da advocacia juntamente com outras 

atividades. Já no artigo 5º, que trata dos veículos de informação, nenhuma menção à internet, 

a redes sociais ou a aplicativos de compartilhamento. Apenas o novo Código de Ética, editado 

em 2015, menciona a publicidade via internet desde que a mensagem seja enviada a 

destinatário certo e não implique captação de clientela, nada falando a respeito de aplicativos 

nem de serviços jurídicos de marketplace que já estavam começando a pulular aqui e acolá. 

Hoje, encontra-se em fase de discussão um eventual novo provimento126 que atualize a 

questão da publicidade na profissão jurídica. As enquetes podem ser colhidas no site do 

Conselho Federal da OAB.    

Enquanto isso acontece, os aplicativos de compartilhamento de serviços jurídicos 

estão a funcionar sem nenhuma regulamentação da OAB. Não que necessariamente tais 

aplicativos tenham de ter uma regulamentação específica, mas, em nosso sentir, devem, pelo 

menos, ser reconhecidos pela legislação, com a devida parcimônia, a fim de tirar do limbo 

ético os profissionais que realizam serviços por esses meios. Veremos a seguir em que medida 

é possível caracterizar a situação desses profissionais como violação ética à luz da atual 

legislação. 

 

6.3 APLICATIVOS DE SERVIÇOS JURÍDICOS E O CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA 

Como visto anteriormente, quando tratamos dos serviços jurídicos na era do 

compartilhamento, quem procura o marketplace quer visibilidade, quer ser mais visto para 

vender mais o seu produto ou serviço. Da mesma forma, quando se adere a um aplicativo de 

serviços jurídicos, abre-se a possibilidade de conseguir maior divulgação dos serviços 

mediante o pagamento de uma retribuição ao aplicativo. Não obstante, a concepção 

tradicional da advocacia choca-se com essa visão empresarial da profissão. Em seu introito, o 

                                                           
             126OAB ABRE consulta pública para classe sobre publicidade na advocacia. OAB Nacional, Brasília, 1º  

set. 2019. Disponível em: https://www.oab.org.br/noticia/57508/oab-abre-consulta-publica-para-
classe-sobre-publicidade-na-advocacia. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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Código de Ética da OAB diz que jamais o anseio de ganho material pode sobrelevar a 

finalidade social do trabalho.127 A própria Lei 8.906/94 enuncia, em seu artigo 2º, §1º, que, 

em seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social e, em seu 

artigo 34, que constitui infração disciplinar angariar ou captar causas, com ou sem a 

intervenção de terceiros. Em outras palavras, o espírito do legislador alinha-se com a 

concepção de Talcott Parsons,128 para quem as profissões são amálgamas sociais e não 

deveriam ser comercializadas, devendo seguir uma linha de ação em benefício de todo o 

conjunto social. O Código de Ética e Disciplina assevera, em seu artigo 5º, que a advocacia é 

incompatível com qualquer procedimento de mercantilização e, em seu artigo 7º, que é 

vedado o oferecimento de serviços profissionais que impliquem direta ou indiretamente, 

inculcação ou captação de clientela. 

Na verdade, segundo Edmundo Santos Coelho, esse espírito acima mencionado não 

nasceu com a Lei 8.906/94, mas vem, de longa data, do modelo francês de advocacia, no qual, 

desde o século XVI, a eventual cobrança de honorários retirava a pureza da advocacia e 

vedava, portanto, o acesso dos seus membros a cargos da magistratura. O advogado deveria 

mostrar total desinteresse pela riqueza e servir à sociedade. Esse modo de proceder e agir fez 

com que os interessados em defender grandes companhias comerciais àquela época o 

                                                           
            105 ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO N. 02/2015 – CFOAB CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA 

DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB 1O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO BRASIL, ao instituir o Código de Ética e Disciplina, norteou-se por 
princípios que formam a consciência profissional do advogado e representam imperativos de sua 
conduta, os quais se traduzem nos seguintes mandamentos: lutar sem receio pelo primado da Justiça; 
pugnar pelo cumprimento da Constituição e pelo respeito à Lei, fazendo com que o ordenamento 
jurídico seja interpretado com retidão, em perfeita sintonia com os fins sociais a que se dirige e as 
exigências do bem comum; ser fiel à verdade para poder servir à Justiça como um de seus elementos 
essenciais; proceder com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais e em todos os atos do seu 
ofício; empenhar-se na defesa das causas confiadas ao seu patrocínio,dando ao constituinte o amparo 
do Direito, e proporcionando-lhe a realização prática de seus legítimos interesses; comportar-se, nesse 
mister, com independência e altivez, defendendo com o mesmo denodo humildes e poderosos; exercer 
a advocacia com o indispensável senso profissional, mas também com desprendimento, jamais 
permitindo que o anseio de ganho material sobreleve a finalidade social do seu trabalho; 
aprimorar-se no culto dos princípios éticos e no domínio da ciência jurídica, de modo a tornar-se 
merecedor da confiança do cliente e da sociedade como um todo, pelos atributos intelectuais e pela 
probidade pessoal; agir, em suma, com a dignidade e a correção dos profissionais que honram e 
engrandecem a sua classe. In: Diário Oficial da União, S.1, 4 nov. 2015. p. 77. Disponível em: < 
http://www.oabsp.org.br/codigo-de-etica-2016>. Acesso em: 10 jul. 2020. 

          128 “Para Parsons, o objeto da sociologia remete à “teoria dos sistemas sociais‖, uma vez que se ocupa dos 
fenômenos da institucionalização dos padrões de orientações de valor no sistema social, das condições 
dessa institucionalização e das mudanças dos padrões, das condições de conformidade e desvio em 
relação a esses padrões, e dos processos motivacionais na medida em que estão implicados em todos 
eles‖ (El Sistema Social. Madrid: Alianza Editorial, 1982, p.507). In: FRANÇA, Andressa Silvério 
Terra. Talcott Parsons: apontamentos para uma análise institucional. Cadernos de Pesquisa 
Interdisciplinar em Ciências Humanas, Florianópolis, vol. 10 n. 97, p.181-204, jul./dez. 2009. 
Disponível em<: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/download/11312/11383>. Acesso em: 
10 jul. 2020. 
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fizessem por meio do agréé ou do conseil juridique que substituía a figura do advogado nos 

tribunais de comércio. Ao tradicional avocat restava o sacerdócio das causas por um bem 

maior.  

 A título de reminiscência histórica, é bom saber que a remuneração dos advogados no 

Brasil, em um passado distante, foi organizada pelo regulamento de custas judiciárias de 

1855, que fixava a remuneração por atos legais praticamente como um serviço público, 

igualando-os aos juízes e a outros servidores do Judiciário. Mas isso não durou muito tempo, 

pois aos advogados brasileiros não existiam as mesmas restrições legais da ordre francesa. 

Embora achassem elegante e idealista o modelo francês, praticamente franciscano, os 

advogados brasileiros da elite possuíam hábitos dispendiosos. Ainda segundo o referido autor, 

Joaquim Nabuco, por exemplo, detestava a dimensão mercenária da advocacia, mas nada que 

uma boa clientela inglesa não pudesse resolver.   

Há no Código de Ética e Disciplina uma continuidade desse espírito que remanesceu até 

os dias atuais e ficou na própria Lei 8.906/94, que data do início da informatização da 

advocacia, exatamente da fase de transição daquilo que chamamos de advocacia 1.0 para o 

que consideramos advocacia 2.0. Portanto, ainda que todos os dispositivos legais acima 

arrolados estejam abertos a ampla margem de interpretação, não há dúvida de que, aos olhos 

da legislação em vigor e, principalmente, do espírito em que foi gestada, a adesão do 

advogado a sites de marketplace ou a aplicativos de correspondente pagando por uma maior 

exposição pode configurar mercantilização da profissão.  

Então, a quem adere a um site de marketplace ou a um aplicativo é oferecido, por meio 

da contratação de serviços adicionais (os chamados serviços premium), obter maior exposição 

a potenciais clientes, o que pode ser interpretado como captação de clientela. Quem procura 

maior visibilidade pode ser considerado “mercantilizador” de sua atividade profissional. Se é 

proibida a exposição de propaganda do profissional por meio de rádio e TV, não o seria 

também por meio de plataforma digital de marketplace?  Se é vedada a expedição de 

correspondência a uma coletividade indeterminada, não seria igualmente proibida ou antiética 

a expedição de anúncio de disponibilidade para serviços a um país inteiro por meio digital? 

Todas essas condutas nos parecem, sob uma leitura mais conservadora da lei, sem 

dúvida, no mínimo, questionáveis. O próprio Tribunal de Ética129 da OAB/SP já se 

                                                           
          129 EMENTA 2 - USO DE APLICATIVOS - POSSIBILIDADE PARA DIVULGAÇÃO E 

PUBLICIDADE, OBSERVADAS AS REGRAS ÉTICAS APLICÁVEIS A QUALQUER OUTRO 
MEIO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE - POSSIBILIDADE DE USO PARA FACILITAR A 
COMUNICAÇÃO E/OU MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, MAS 
RESTRINGINDO O USO AOS CLIENTES DO ESCRITÓRIO - NÃO É ADMITIDO O USO DE 
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manifestou quanto à matéria, consubstanciando o entendimento de que os aplicativos podem 

ser utilizados apenas nos estritos ditames das regras atualmente existentes, vedada a sua 

utilização para, por exemplo, responder a consultas de prováveis clientes. Permite-se, todavia, 

a exposição em mídias sociais,130 desde que mantidos os princípios e normas que regem a 

                                                                                                                                                                                     
APLICATIVOS DE FORMA INDISCRIMINADA PARA RESPONDER CONSULTAS 
JURÍDICAS A NÃO CLIENTES - INADMISSÍVEL MERCANTILIZAÇÃO DA ADVOCACIA - 
INADMISSÍVEL COBRAR HONORÁRIOS POR CONSULTAS FEITAS POR NÃO CLIENTES 
DA SOCIEDADE. Aplicativos podem ser usados para divulgação e publicidade, observadas as regras 
éticas aplicáveis a qualquer outro meio de divulgação e publicidade (processo E-4.430/2014). 
Aplicativos podem ser usados para facilitar a comunicação e/ou melhorar a prestação de serviços 
jurídicos, mas restringindo o uso aos clientes do escritório processo E-4.287/2013). Não é admitido 
que aplicativos sejam utilizados de forma indiscriminada para responder consultas jurídicas a 
"possíveis" clientes, sobretudo por restar caracterizada a inadmissível mercantilização da advocacia. 
Pela mesma razão, não há que se falar em cobrar honorários por consultas feitas por não clientes da 
sociedade, lembrando que o aplicativo é, tal como outros instrumentos de comunicação, um mero 
instrumento à eficaz prestação dos serviços aos clientes contratantes dos serviços advocatícios 
(processo E-4.642/2016). Processo E-5.045/2018 - v.u., em 17 de maio de 2018, do parecer e ementa 
do Rel. Dr. Eduardo Perez Salusse, Rev. Dr. Eduardo Augusto Alckmin Jacob - Presidente Dr. Pedro 
Paulo Wendel Gasparini. Disponível em: <http://www.oabsp.org.br/tribunal-de-etica-e-
disciplina/ementario/2018/E-5.045.2018>. Acesso em 10 jul. 2020. 

                 SÍTIO ELETRÔNICO – PLATAFORMA MULTILATERAL DE APROXIMAÇÃO ENTRE 
ADVOGADOS E CLIENTES – IMPOSSIBILIDADE. Consulta que objetiva esclarecer se há 
violação a preceitos éticos na prática feita por sítios eletrônicos de disponibilizar mecanismos de 
aproximação entre clientes e advogados, viabilizando aos primeiros que formulem suas consultas 
online e aos últimos que escolham os casos que lhes interessem. As plataformas multilaterais são 
realidade no cenário econômico atual de avanço tecnológico, estando presente no dia a dia dos 
cidadãos. Contudo, sua utilização no âmbito da advocacia não se coaduna com preceitos éticos. Há 
captação de causas e de clientela, bem como afronta ao vínculo de confiança e pessoalidade na relação 
advogado-cliente, na utilização de plataformas online de aproximação entre clientes e advogados, as 
quais acabam por mercantilizar a profissão e por desrespeitar a honra, a dignidade e a nobreza da 
profissão. Processo E-5.306/2019 - v.u., em 13 de novembro de 2019, do parecer e ementa da 
Relatora – Dra. Camila Kuhl Pintareli - Revisora – Dra. Ana Lélis de Oliveira Garbim, Presidente Dr. 
Guilherme Martins Malufe. Disponível em: < http://www.oabsp.org.br/tribunal-de-etica-e-
disciplina/ementario/2019/e-5-306-2019>. Acesso em: 10 jul. 2020. 

          130 OFERECIMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS POR TELEFONE OU APLICATIVO PARA 
ATUAÇÃO EM CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – CAPTAÇÃO DE CLIENTELA E 
MERCANTILIZAÇÃO DA ADVOCACIA É lícita a publicidade do advogado em redes sociais, 
inclusive o patrocínio de páginas e publicações, desde que observados os princípios e normas 
que regem a publicidade dos advogados em geral (artigos 39 e 47 Código de 
Ética e Disciplina e Provimento n. 94/2000, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil). 
Processo E-5.208/2019 – v.u., em 24 de abril de 2019, do parecer e ementa do Rel. Dr. Eduardo 
Augusto Alckimin Jacob, Rev. Dr. Eduardo de Oliveira Lima, Presidente Dr. Guilherme Martins 
Malufe. Disponível em: <http://www.oabsp.org.br/tribunal-de-etica-e-disciplina/ementario/2019/e-5-
208-2019>. Acesso em: 11 jul. 2020.  

                 OFERECIMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS POR APLICATIVO - VIÉS CONCORRENCIAL E 
MERCANTILISTA – IMPOSSIBILIDADE – CAPTAÇÃO DE CLIENTELA E 
MERCANTILIZAÇÃO DA ADVOCACIA. É lícita a publicidade do advogado em redes sociais, 
inclusive o patrocínio de páginas e publicações, desde que observados os princípios e normas 
que regem a publicidade dos advogados em geral (artigos 39 e 47 Código de 
Ética e Disciplina e Provimento n. 94/2000, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil). 
Porém, um aplicativo de plataforma digital que, em tese, ofereça os serviços advocatícios em caráter 
concorrencial e com finalidade mercantilista, oferecendo serviços em plataformas juntamente com 
outras profissões, precificando seus serviços, foge à discrição e sobriedade necessários, caracterizando 
ainda a mercantilização da advocacia, o que não é permitido. Processo  E-5.275/2019 – v.u., em 18 de 
setembro de 2019, do parecer e ementa do Relator – Dr. Eduardo Augusto Alckmin Jacob, Revisor – 
Dr. Edgar Francisco Nori, Presidente Dr. Guilherme Martins Malufe. Disponível em: < 
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publicidade dos advogados em geral. A análise aqui posta leva-nos a indagar se, diante de 

todas as transformações digitais do mundo e do mercado de advogados ocorridas nos últimos 

anos, não seria este o momento apropriado para rever tais dispositivos ou, pelo menos, alguns 

deles. Em nosso entender, a resposta é afirmativa. 

 

6.4 AS VANTAGENS SOCIAIS E ECONÔMICAS DOS APLICATIVOS DE COMPARTILHAMENTO 

 

Quando examinamos o marketplace e os aplicativos de correspondente, fizemos uma 

breve introdução ao fenômeno da economia do compartilhamento, na qual foram elencados os 

cinco fatores que Sundararajan acredita terem colaborado para a explosão desse processo.131 

No que concerne ao mercado de advogados e à economia do compartilhamento, dois fatores, 

especificamente, devem ser analisados: a otimização das relações de troca e o melhor 

aproveitamento do tempo do profissional.   

 Em relação à otimização das relações de troca, é certo que, para a economia, quanto 

mais relações econômicas ocorrerem entre as partes, melhor. Portanto, não devem, de início, 

ser afastadas novas ferramentas de aproximação digital entre as partes, que, ao diminuírem os 

custos de transação e otimizarem o número de relações, certamente alavancarão mais 

negócios na área jurídica, o que será bom para todo o mercado de profissionais. 

Quanto ao melhor aproveitamento do tempo do profissional, entendemos ser esse um 

efeito positivo do uso de tais ferramentas, que permitem aos seus usuários evitar tempo ocioso 

ou subutilizado, como aconteceu com todas as plataformas de compartilhamento já citadas 

(Uber, Airbnb etc.). Carros parados, pessoas precisando se locomover, motoristas 

desempregados, idosos necessitando de um condutor, casas de campo fechadas, namorados 

querendo um fim de semana romântico, todos puderam se aproximar graças às plataformas de 

compartilhamento e gerar um maior número de relações econômicas.  

Não seria diferente na área jurídica, sobretudo porque uma multidão de profissionais 

formados no processo de expansão dos cursos jurídicos não se firmou na profissão por não 

conseguir formar uma clientela ou por não ter condições de, no início da carreira, sustentar os 

custos fixos de um escritório. Outros, já estabelecidos, ainda enfrentam tempo ocioso por falta 

de clientes. Por outro lado, muitos potenciais clientes, diante de algum problema jurídico, 

ainda que pequeno, deixam de procurar um advogado por falta de conhecimento ou por medo 

                                                                                                                                                                                     
http://www.oabsp.org.br/tribunal-de-etica-e-disciplina/ementario/e-5-275-2019>. Acesso em 11 jul. 
2020. 

                        131   V. capítulo 3, p. 37 e seg. 
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dos valores possivelmente cobrados, num exemplo clássico de assimetria de informação. O 

receio do cliente, muitas vezes, é o de que “o molho saia mais caro do que o peixe”, como 

adverte a sabedoria popular.  

As plataformas poderiam aproximar as partes, resolvendo esses dois problemas. Por 

meio de novas ferramentas tecnológicas, mesmo essas pequenas lides, de baixo valor 

econômico, poderiam ser solucionadas por profissionais habilitados, com um custo bem 

menor do que o cobrado por escritórios de advocacia tradicionais. Estes manteriam sua 

clientela, que, em geral, tem demandas em patamares econômicos mais elevados, enquanto os 

aplicativos atenderiam, por exemplo, o público que se vale hoje dos juizados especiais cíveis, 

prescindindo da presença de um advogado por razões financeiras. Assim, seriam geradas mais 

relações econômicas e, ao mesmo tempo, seria otimizada a ocupação dos advogados e 

assegurada uma melhor assistência jurídica às demandas de baixo valor.    

O espírito da atual legislação, por certo, está incrustado nos profissionais de hoje, 

muitos dos quais avessos a essas mudanças. A origem de nossa advocacia liga-se muito à 

advocacia francesa em que o conceito de honorário e comercialização da profissão são 

historicamente rejeitados132. A preocupação de que essas novas ferramentas possam fazer 

brotar nos advogados um espírito mercantilista, retirando da profissão seu caráter nobre, 

marcado pelo senso de justiça social, é legítima e merece todo o respeito. Cremos, todavia, 

que a advocacia não deva sofrer dessa dicotomia, que faria inveja a Maniqueu.133 Não podem 

os profissionais dividir-se entre mercantilistas e idealistas. Ao final do dia, é correto pensar 

que “idealistas” têm contas a pagar e que “mercantilistas” certamente se sentem realizados ao 

resolverem uma dor de um cliente. Com a devida modéstia, curvamo-nos a Aristóteles, pois a 

virtude está no meio.134  

O que aqui se propõe é a regulamentação dessas novas ferramentas da economia do 

compartilhamento, de modo a permitir aos advogados que se valham delas, sendo vedado o 

seu uso com intuito empresarial. Assim, os profissionais que se interessassem pela 

                                                           
               132 “[...] a Ordre aplicava punições pesadas no caso de infração. Em nome de sua independência profissional     

estavam interditadas aos advogados a publicidade, a procura de clientela e a exigência de honorários [...]. A 
partir de 1865 ficava proibido aos advogados franceses servir em qualquer função de empresas públicas 
enquanto seus colegas americanos já entravam na era da advocacia empresarial.” (In: COELHO, Edmundo 
Campos. As profissões imperiais: medicina, engenharia e advocacia no Rio de Janeiro (1822-1930). São 
Paulo: Record, 1999. p. 50). 
133 “O Maniqueísmo é uma filosofia religiosa postulada pelo profeta persa Mani, também conhecido como 
Manes ou Maniqueu (c. 216-276). Consiste numa concepção do mundo fundamentada em uma dualidade básica 
entre opostos inconciliáveis: luz e trevas; bem e mal.” In: MENEZES, Pedro. O que é Maniqueísmo? Toda 
Matéria, s/d. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/maniqueismo/. Acesso em 11 jul. 2020. 
134 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa de 
W. D. Ross In: Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1973, v.4. 



98 

 

  

apresentação dos seus serviços em uma plataforma desse tipo estariam autorizados a fazê-lo 

desde que se vinculassem direta e pessoalmente aos serviços, não podendo repassá-los a 

terceiros. Com isso, as plataformas viriam para corrigir a distorção no mercado que foi 

apontada neste estudo, responsável pelo excesso de oferta de serviços sem a demanda 

correspondente. Estaria também mantido o espírito atual da legislação, uma vez vedado o uso 

das plataformas com fulcro meramente empresarial em detrimento da relevante função social 

da advocacia.   

Quanto à fiscalização, diferentemente de outras entidades profissionais, como o CRECI, 

por exemplo, não há no organograma da OAB órgãos de fiscalização ostensiva. A fiscalização 

incumbe apenas aos tribunais de ética mediante denúncia da parte prejudicada. Então, essa 

vigilância do uso do compartilhamento como ferramenta empresarial poderia igualmente ser 

feita pelos próprios tribunais de ética, após denúncia da parte prejudicada, por meio da 

verificação de informações nas próprias plataformas, como o número de diligências efetuadas 

no mês por um mesmo usuário vinculado pelo CPF. 

É claro que o debate “mercantilização vs. amálgama social” da profissão jurídica é 

terreno árido e cheio de possibilidades de discussão, que, no entanto, ultrapassam os limites 

deste estudo.135 A proposta aqui oferecida, porém, conseguiria, sem ferir o atual espírito da 

legislação, incorporar na prática do Direito as inovações tecnológicas, que são irreversíveis, 

gerando, com o incremento econômico promovido pela maior aproximação das partes via 

plataformas, maior desenvolvimento no mercado. 

                                                           
           135 O conceito de amálgama social das profissões foi trazido pelo estudo do sociólogo norte-americano 

Talcott Parsons, em duas de suas principais obras, a saber: Estrutura da ação social e The social 
system. Para o aludido sociólogo, as profissões devem ser vistas “não apenas como um meio de ganho 
de vida, mas sim terem a marca de uma ação em benefício de toda a sociedade”. In: PARSONS, 
Talcott. The professions and the social structure. Social Forces, vol. 17, issue 4, May 1939, p. 457–
46. Disponível em:< https://doi.org/10.2307/2570695>. Acesso em: 11 jul. 2020. 

 
 
 



99 

 

  

6.5 REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB PARA USO DOS APLICATIVOS 

 

A economia do compartilhamento, como vimos, é fato, mas, ao que parece, ficará por 

longos anos em nosso cenário até que passe por algumas transformações e se consolide. A 

distorção causada no mercado jurídico pelo excesso de profissionais formados pelos cursos 

superiores no Brasil levará alguns anos para ser corrigida. Por outro lado, a ambição por 

dinheiro, ínsita à miserável condição humana, e o processo de mercantilização das coisas são 

uma realidade posta. Como lidar com tudo isso? Como aumentar a exposição do profissional 

sem caracterizar a empresa? Como aumentar o seu lucro sem fazê-lo desistir dos ideais da 

profissão? Modestamente faremos algumas sugestões. 

Neste trabalho, procuramos mostrar que a economia do compartilhamento chegou para 

ficar e, mesmo que a regulação legal da OAB não a autorize, os fatos e a realidade vão se 

impor ao Direito, como sói acontecer. Cabe ao regulador ter bom senso e disciplinar essas 

novas ferramentas, antevendo os problemas e coibindo os abusos que essas inovações podem 

ensejar.  

Por outro lado, a humanidade somente se desenvolveu quando não teve medo da 

inovação. Portanto, ao contrário de simplesmente extirpá-la, é preciso ter a agudeza de saber 

utilizar essas novas ferramentas tanto para aumentar o lucro dos profissionais quanto para 

aumentar a cidadania dos brasileiros. Como então fazer? Embora todo profissional deseje ser 

bem remunerado no mercado, a atividade advocatícia não pode ser confundida com a venda 

de uma mercadoria pura e simples, pois há, sim, por trás da profissão, em muitos casos, um 

amálgama social. Por mais que seja um dado da relação com qualquer fornecedor de produto 

ou serviço, a confiança ocupa uma posição peculiar na advocacia. O advogado custodia a 

nossa liberdade, cuida do nosso patrimônio, está ao começo e ao cabo de nossas relações 

afetivas. Atua muitas vezes como um “sacerdote” ou um “psicólogo”, criando com o cliente 

uma vinculação direta. 

O próprio vocábulo profissão no qual a advocacia está inserida traz ínsita em sua gênese 

a ideia de uma confissão de fé, algo com caráter público e sagrado. O credo apostólico dos 

primeiros cristãos, por exemplo, rezado diariamente em missas celebradas em todo o mundo é 

chamado desde o ano 50 d.C até hoje de profissão de fé.136 

                                                           
        136  Creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da Terra; e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso 

Senhor; que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio 
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia; 
subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os 
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 Por ter esse caráter, quem tem um problema jurídico mais sensível não quer falar com 

uma central de telemarketing ou com um serviço de atendimento ao consumidor (SAC), 

porque, afinal, quer ser ouvido com deferência e exclusividade. É, portanto, imperioso 

concordar com aqueles que temem os aspectos maléficos da mercantilização da profissão. 

Não se pode negar, todavia, que as ferramentas de compartilhamento otimizam as 

relações econômicas e trazem amplos benefícios. Nada impede, portanto, que sejam utilizadas 

para eliminar custos de transação e proporcionar maior aproximação entre partes interessadas, 

desde que não haja intuito de empresa. Seu uso pode até mesmo atenuar a crise no mercado 

jurídico ensejada pelo excesso de oferta de serviços na área. Assim, mediante a ressalva, não 

há por que impedir que profissionais com tempo disponível ofertem seus serviços nessas 

plataformas. Imaginemos um deles que, com filhos pequenos, não tenha condições de se 

dedicar em tempo integral à atividade jurídica, ou mesmo outro, que tenha um comércio de 

meio período e não possa bancar os custos de uma estrutura fixa de um escritório de 

advocacia, mas que tenha tempo e disposição para atender clientes, ainda que em uma parte 

de seu dia. Por que tais profissionais não poderiam usar de ferramentas de compartilhamento?  

Uma vez respeitados os aspectos mencionados acima de amálgama social e vinculação 

direta com o cliente, não há por que impedir o profissional de desempenhar as atividades. O 

que não nos parece aceitável é a criação de estruturas empresariais, que, mediante 

investimentos em publicidade, poderiam utilizar essas plataformas como meio de aumentar 

lucros em detrimento de profissionais que não dispusessem de recursos para fazer o mesmo.  

Algo muito parecido norteou o espírito da lei. Àquela época, só o rádio e a televisão 

eram conceituados como meios de propaganda de massa, e a legislação proibia, como ainda 

proíbe, a exposição constante ou a publicidade de profissionais jurídicos nesses veículos, dado 

o alcance de massa que possuem. A exposição contínua de um profissional em um programa 

popular de televisão ou de rádio faria com que ele precisasse, em um curto espaço de tempo, 

de algumas centenas de ramais para atender prováveis clientes, o que automaticamente daria 

um caráter empresarial à profissão em razão da impossibilidade de haver contato direto entre 

as partes contratantes.  

Aqui então chegamos ao principal complicador: o intuito de empresa. As ferramentas 

de compartilhamento são úteis para propiciar o encontro de profissionais que tenham tempo 

disponível com potenciais clientes. O intuito da plataforma deve ser, portanto, o de facilitar 

                                                                                                                                                                                     
mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos 
pecados, na ressureição da carne, na vida eterna. Amém. 
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para o advogado a captação de novos casos e para o cliente a contratação de um profissional.  

Feita a aproximação entre um e outro, estará o profissional vinculado diretamente ao cliente, 

não lhe sendo permitido captar o serviço e se valer de estruturas terceirizadas ou de outros 

advogados, funcionários ou não, para efetuá-lo.  

Presume-se que essa relação esteja garantida quando profissionais individuais ou 

mesmo escritórios com até dois advogados façam uso de plataformas desse tipo. Escritórios 

maiores, no entanto, deveriam abster-se do uso de aplicativos, pois, nesse caso, seria maior o 

risco de perda da vinculação pessoal e mesmo de utilização com finalidade empresarial. Na 

prática, embora em um escritório vários advogados possam conhecer um caso, dificilmente 

isso aconteceria no tipo de demanda oriundo das plataformas virtuais e, ademais, é raro que 

mais de dois profissionais atuem de forma direta em um determinado caso ou assim se 

relacionem com o cliente. Balizando-se, por empiria profissional, o tempo máximo em que 

um ou dois profissionais poderiam dedicar-se a demandas advindas da plataforma, mais 

abaixo sugerimos um número médio de demandas que esses profissionais poderiam captar 

mensalmente na plataforma de tal sorte que não se caracterize o uso como empresa.    

 

6.6 MARKETPLACE VS. COMPARTILHAMENTO: O QUE É POSSÍVEL E QUAIS OS LIMITES ÉTICOS 

 

Quando tratamos da diferenciação entre marketplace e compartilhamento, chamamos a 

atenção para o fato de que o marketplace, pelo menos em tese, está ligado a uma visão 

empresarial, a uma busca de maior espaço para divulgação de produtos e serviços com o 

objetivo de aumentar vendas ou negócios, enquanto a economia do compartilhamento visa a 

combater a eventual subutilização ou ociosidade de bens ou otimizar o nível de serviços. 

Desse modo, parece-nos claro, à luz da atual legislação, que o chamado marketplace, por 

configurar evidente intuito de mercantilização da profissão, deve ser afastado imediatamente.  

Solução diferente, contudo, deve destinar-se ao compartilhamento de serviços 

jurídicos, visto que, como dito, essa prática visa a combater a subutilização do tempo do 

prestador de serviço, aumentando as relações econômicas sem necessariamente haver intuito 

de empresa, uma vez que o profissional estará usando a sua própria força de trabalho, não a de 

outras pessoas com o intuito de lucro.  Ressalte-se que não se está aqui a criticar o espírito 

capitalista ou a tentar castigar qualquer intuito de lucro de um determinado agente econômico. 

Contudo, a legislação atual de serviços jurídicos, todavia, assim o faz e precisamos adaptar a 

ela a evolução tecnológica até que venha, se for o caso, uma alteração do espírito da lei que 



102 

 

  

nos permita enxergar a atividade de serviços jurídicos como uma atividade empresarial 

qualquer.  

Entendemos que o marketplace, de fato, esbarra em sérios princípios éticos da 

profissão, pois, uma vez utilizado o aumento de potencial de geração de negócios permitido 

por tais plataformas, afigura-se impossível a mantença da relação de caráter pessoal entre 

cliente e advogado, tornando-se tal relação meramente empresarial e em total desencontro 

com os mandamentos legais em vigor. 

Ao compartilhamento de serviços jurídicos, porém, não vemos nenhum óbice de 

natureza ética, desde que a ferramenta seja usada para suprir eventual subutilização do tempo 

do profissional, aumentando o grau de eficiência das relações econômicas e vinculando direta 

e pessoalmente o prestador do serviço ao cliente, sendo vedado o intuito de empresa – leia-se 

aqui o uso de mão de obra de terceiros –, bem como o substabelecimento do mandato a 

terceiros, salvo se feito sem reserva de poderes. 
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7 SUGESTÕES DE MUDANÇA NA REGULAÇÃO LEGAL 

 

Por todo o exposto até aqui, tornam-se necessárias, em nosso sentir, algumas 

alterações do ponto de vista normativo na atual regulação dos serviços jurídicos no Brasil. 

 

            7.1 ESBOÇO DE ALTERAÇÃO DA LEI 8.906/94 

 

Como a Lei 8.906/94 estabelece, em seu artigo 1º, inciso II, que as atividades de 

consultoria, assessoria e direção jurídicas são privativas da advocacia, entendemos ser 

necessária a inclusão nesse artigo de um parágrafo 1º-A como forma de esclarecer eventuais 

dúvidas quanto aos serviços mais comezinhos, como pequenas diligências, pesquisas de 

jurisprudência, inserção de dados em sistema de peticionamento e outros que podem ser 

executados por pessoas sem formação jurídica, mediante supervisão de um advogado 

responsável.  

Quanto ao parágrafo 2º do artigo 3º, entendemos que também mereça nossa atenção, 

pois a função do estagiário, como regulamentada pela OAB, está entrando em natural 

declínio, o que levará à sua extinção dentro de alguns anos. Prevendo esse cenário, propomos 

a revogação desse dispositivo, que trata da especificação dos serviços do estagiário, cuja 

função deixa, assim, de existir. No mais e no mesmo sentido, propomos a revogação do artigo 

9º, que trata dos requisitos para ser estagiário de Direito, e, por fim, a alteração do parágrafo 

2º do artigo 22 para dar à Tabela de Honorários expedida pelas seccionais da OAB caráter 

meramente informativo. Eis o esboço do que seria esse projeto de lei. 

Projeto de Lei  

 

Altera dispositivos da Lei no 8.906, de 

4 de julho de 1994, para extinguir a função de 

estagiário de Direito e dispor sobre a Tabela de 

Honorários advocatícios. 

Art. 1o O art. 1o da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994 passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

Art. 1º .............................................................................................................. 

§ 1º Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus 

em qualquer instância ou tribunal, bem como a realização de pequenas diligências, pesquisas 
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ou elaboração de petições desde que não importem em postulação direta a membro de Poder 

ou Tribunal e sejam supervisionadas por advogado responsável. 

Art. 3º .............................................................................................................. 

§ 1º .................................................................................................................. 

§ 2º REVOGADO 

Art. 9º: REVOGADO 

Art. 13. O documento de identidade profissional, na forma prevista no regulamento 

geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado e constitui prova de 

identidade civil para todos os fins legais. 

Art. 22. ........................................................................................................... 

§ 1º ................................................................................................................. 

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento 

judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, tendo a 

Tabela de Honorários organizada pelos Conselhos Seccionais da OAB caráter meramente 

informativo. 

Art. 34. Constitui infração disciplinar: 

V - assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que 

não tenha feito, supervisionado ou em que não tenha colaborado; [...] 

XXIX - REVOGADO 

Art. 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional: 

VI - fixar a Tabela de Honorários, válida para todo o território estadual, com caráter 

meramente informativo; [...] 

VII - decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados 

Art. 61. Compete à Subseção, no âmbito de seu território: 

IV.................................................................................................................. 

Parágrafo Único:.......................................................................................... 

d) receber pedido de inscrição nos quadros de advogado, instruindo e emitindo parecer 

prévio, para decisão do Conselho Seccional. 

Art. 69. Todos os prazos necessários à manifestação de advogados e terceiros, nos 

processos em geral da OAB, são de quinze dias, inclusive para interposição de recursos. 

Art. 84. REVOGADO 

 

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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7.2 ESBOÇO DE ALTERAÇÃO NO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB 

 

Em continuação das sugestões de alterações legislativas, faz-se necessário também 

empreender algumas alterações no Código de Ética Profissional para permitir a prática de 

serviços de economia compartilhada, extinguir a função de estagiário e atribuir-se à Tabela de 

Honorários da OAB efeito meramente informativo. Eis um esboço do projeto de resolução. 

 

Projeto de Resolução do CFOAB 

 

Dispõe sobre o caráter da Tabela de Honorários, 

modifica normas para adaptação dos serviços advocatícios 

a aplicativos de serviços jurídicos e regulamenta a 

extinção da função de estagiário. 

 

O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 33 e 54, V, da Lei n. 8.906, de 4 de julho 

de 1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB, e considerando o decidido nos autos da 

Proposição n.00.0000.0000.000000-0/XXX; 

Considerando que foi editado o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB, por meio do provimento 02/2015; 

Considerando que, em razão dos avanços tecnológicos, o interesse pela inscrição na 

OAB como estagiário tornou-se de pequeno interesse;  

Considerando que, em razão dos avanços tecnológicos, alguns serviços deixaram de 

ser exclusivos do advogado e que é possível a prática de serviços advocatícios em regime de 

compartilhamento; 

Considerando o grande interesse de profissionais por prestar esses serviços; 

Considerando ser o preço de algumas diligências de pequeno porte passível de ajuste 

diretamente entre as partes;  

Considerando ser a Tabela de Honorários advocatícios um documento de finalidade 

meramente informativa, devendo os preços de honorários ser fixados conforme o mercado: 

RESOLVE:
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             Art. 1º Ficam alterados os seguintes artigos do Código de Ética e Disciplina da 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, na forma da redação subsequente. 

Art. 29. O advogado que se valer do concurso de colegas na prestação de serviços 

advocatícios, seja em caráter individual, seja no âmbito de sociedade de advogados ou de 

empresa ou entidade em que trabalhe, dispensar-lhes-á tratamento condigno, que não os torne 

subalternos seus nem lhes avilte os serviços prestados mediante remuneração incompatível 

com a natureza do trabalho profissional. 

Art. 46-A: Não se configura publicidade indevida ou captação de clientela a adesão do 

advogado a sites ou aplicativos de serviços jurídicos, desde que este se vincule pessoal e 

diretamente aos serviços, sendo vedado o substabelecimento a terceiros com reservas de 

poderes ou a montagem de estrutura empresarial para a realização desses serviços, com intuito 

de lucro.  

Art. 48................................................................................................................. 

[...] 

§6º Recomenda-se ao advogado observar os valores da Tabela de Honorários instituída 

pelo respectivo Conselho Seccional, onde for realizado o serviço, como referência para 

fixação de seus honorários, vedada qualquer punição ao advogado que praticar valores 

menores que os lá estabelecidos; 

§7 Recomenda-se, também, a Seccionais da OAB que sejam suprimidos da Tabela de 

Honorários da OAB os preços de pequenas diligências que prescindam do advogado em razão 

do avanço tecnológico; [...].   

Art. 76. As disposições deste Código obrigam igualmente as sociedades de advogados, 

os consultores e as sociedades consultoras em Direito estrangeiro, no que lhes forem 

aplicáveis. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.
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7.3 ESBOÇO DE ALTERAÇÃO NO PROVIMENTO 94/2000 – PUBLICIDADE NA ADVOCACIA  

 

Altera dispositivos do Provimento 94/2000 e dá   

providências 

 

Art.1º O artigo 3º do Provimento 94/2000 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 3º São meios lícitos de publicidade da advocacia:  

g) a exibição, privilegiada ou não, em aplicativos de serviços jurídicos, ainda que 

mediante pagamento, desde que o profissional se vincule pessoal e diretamente aos serviços 

oferecidos, sendo vedada a montagem de estrutura empresarial para atendimento de clientes 

ou substabelecimento com reservas de poderes a outros profissionais; [...]. 

Art 2º Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.
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8 CONCLUSÃO  

 

Hodiernamente, o mercado de serviços jurídicos vive uma crise.137 O vocábulo “crise” 

vem do grego crisis, que pode significar momento de decisão, mudança ou transformação. Na 

crise, separamos o ruim do bom, o joio do trigo.138 Daí a palavra “crítica”, com que se 

descreve o ato de elogiar o que é bom e apartar o que é ruim.  

Como visto, sem exagero, é possível dizer que esse mercado caminhou sem muitas 

inovações tecnológicas desde sua gênese até mais ou menos a metade dos anos 1990.  Até 

então, a maior inovação surgida no âmbito da prática jurídica fora a introdução da máquina de 

escrever, ocasião em que as manifestações e petições deixaram de ser manuscritas.   

Por volta de 1995, tudo começou a mudar em uma velocidade sem precedentes. 

Tornaram-se constantes as inovações tecnológicas, a começar do advento do 

microcomputador, que deixava de estar restrito às grandes corporações e passava a ter uso 

doméstico ou empresarial de pequeno porte. Com isso, veio a possibilidade de 

armazenamento de modelos preconcebidos de documentos jurídicos, como contratos, 

petições, procurações etc., minorando o tempo de trabalho manual na sua elaboração e, por 

conseguinte, na maioria dos casos, o seu preço.  

    Depois, em menos de cinco anos, uma rápida expansão no número de câmeras 

digitais e, posteriormente, de smartphones possibilitou que cópias digitais substituíssem com 

grandes vantagens as cópias físicas dos documentos, dando início ao processo de virtualização 

dos escritórios de serviços jurídicos. Tal evolução alterou significativamente o mercado dos 

estagiários de Direito, pelo menos no que concerne à advocacia contenciosa, entre cujas 

                                                           
           137 “A palavra crise chegou ao português no século XVIII, a princípio no vocabulário da medicina, para 

designar o momento na evolução de uma doença em que ela se define entre o agravamento – e a morte 
– ou a cura – e a vida. O vocábulo vinha do latim crisis, ‘momento decisivo’, decalque do grego 
krísis, ‘decisão’, que Hipócrates, chamado de ‘pai da medicina’, já empregava com esse sentido. (A 
ideia de decisão, de separar o bom do ruim, explica que o crítico de arte seja chamado assim.).” In: 
RODRIGUES, S. “Crise: perigo, oportunidade e... papo furado”. Veja, 18 set. 2013, atualizado em 16 
fev. 2017. Disponível em https://veja.abril.com.br/blog/sobre-palavras/crise-perigo-oportunidade-e-
8230-papo-furado. Acesso em: 1º. jul. 20 

         138 “Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: ‘O Reino dos céus é como um homem que semeou boa 
semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do 
trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu’. Os servos do dono 
do campo dirigiram-se a ele e disseram: ‘O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de 
onde veio o joio?’ ‘Um inimigo fez isso’, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: ‘O senhor quer 
que vamos tirá-lo?’ Ele respondeu: ‘Não, porque, ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o 
trigo. Deixem que cresçam juntos até à colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem 
primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado; depois juntem o trigo e guardem-no no 
meu celeiro’." In: Mateus, 13:24-30. Bíblia de Jerusalém. Trad. em português Euclides Martins 
Balancin, Estevão Bittencourt, Gilberto da Silva Gorgulho, Theodoro Henrique Maurer Jr. et 
alii. São Paulo: Paulus, 2002. 
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funções estava a de retirar os autos do cartório e providenciar extração de cópias, prerrogativa 

essa concedida apenas a advogados e a eles, desde que cadastrados na Ordem dos Advogados 

do Brasil e a ela vinculados mediante o pagamento de anuidade. Ora, à medida que a cópia 

física deixava de ser necessária, a função do estagiário se tornava obsoleta. Qualquer pessoa, 

afinal, poderia obter acesso aos autos e digitalizá-los com um simples aparelho de celular. 

Salvo, então, para processos em segredo de Justiça, que são minoria, não havia mais por que 

arcar com o custo de pagamento de anuidade de um estagiário. 

No bojo desse processo, a partir do final da primeira década do século XXI, os próprios 

tribunais começaram a informatizar seus andamentos processuais, o que retirava do estagiário 

mais uma função, qual seja a de consultar esses andamentos no fórum. O golpe de 

misericórdia viria com a digitalização total dos processos judiciais a partir da metade da 

segunda década deste século. Com isso, ante os cada vez mais escassos processos físicos, a 

função do estagiário de Direito, como a conhecemos, praticamente se extinguiria, visto que 

suas atividades poderiam ser desempenhadas por qualquer pessoa, desde que com 

treinamento, sem dispêndio financeiro de vinculação à OAB. Os números de filiação de 

estagiários à OAB colhidos no Estado de São Paulo demonstram essa realidade. Entre 2001 e 

2013, houve um crescimento no número de inscritos na casa de 104%. Já entre 2014 e 2019, 

esse índice foi de apenas 13%. Na verdade, as funções do estagiário hoje estão mais voltadas 

à alimentação e consulta de sistemas de informatização, o que torna prescindíveis o cadastro e 

a regulação na OAB. 

A transformação que já atingiu os estagiários também atinge os advogados. A 

evolução tecnológica, com a digitalização de processos e a informatização de rotinas 

financeiras e administrativas, fez que também as distâncias fossem encurtadas, mudando a 

forma de relacionamento entre os prestadores de serviços jurídicos e seus clientes, bem como 

a própria forma de prestação desses serviços jurídicos. Noticias há, em outras plagas, de 

prestação de serviços jurídicos offshoring (terceirização de serviços jurídicos para países com 

mão de obra mais barata) e até mesmo de de-lawyering (prática de passar serviços jurídicos 

para não advogados), processo que aqui já aconteceu em parte com os estagiários, que 

praticamente perderam suas atribuições exclusivas para quaisquer pessoas devido à evolução 

tecnológica.   

Nesses processos de transformação tecnológica, chamam a atenção os serviços de 

crowd-based capitalism (capitalismo de multidão) ou de economia de compartilhamento, 

pelos quais o manuseio de grandes volumes de dados de informação trouxe a possibilidade de 

maior aproximação de pessoas com interesses convergentes, diminuindo custos de transação e 
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otimizando os níveis de relações contratuais dos serviços jurídicos. Estes são prestados por 

meio de aplicativos que aproximam contratantes e prestadores que podem entre si ajustar 

preço e condições específicas de prestação desses serviços. Diga-se que tais aplicativos 

funcionam bem em locais de grande adensamento populacional e, por conseguinte, grande 

demanda por serviços jurídicos, podendo ser uma importante ferramenta no aumento da 

quantidade de prestação desses serviços e funcionando como um lenitivo em meio à grave 

crise pela qual passa esse setor. 

Ressalte-se que, por serem novidade, tais aplicativos trazem relevantes questões a 

solucionar, seja em aspectos de relações de trabalho, seja no que concerne à responsabilidade 

civil, temas esses que foram abordados de forma sucinta neste trabalho. 

Mas, afinal, que crise é essa? Ora, paralelamente a todas essas transformações 

tecnológicas que estão a alterar de modo significativo o mercado, a mão de obra dos serviços 

jurídicos aumentou sobremaneira nas últimas décadas, causando uma crise de desequilíbrio 

entre oferta e demanda. O número de cursos jurídicos, alunos e profissionais cresceu sem 

planejamento e sem que se medissem as consequências de sua expansão. Entre 1995 e 2017, 

por exemplo, o número de concluintes do ensino superior em Direito cresceu 300%, enquanto 

a economia do país cresceu 54,63% e a população cresceu cerca de 23,2%.  

Tal mão de obra não conseguiu ser toda absorvida pelo mercado, mesmo com o 

Exame da OAB, que funciona como uma verdadeira barreira à chegada de novos 

profissionais. O III Exame Unificado da OAB, de 2011, teve taxa de reprovação de 87,5%139 

dos inscritos e, mesmo assim, o mercado continua saturado. Entre várias tentativas e ao final 

das contas, da segunda à vigésima nona edição do Exame da Ordem, foram aprovados 61% 

dos participantes, o que resultou em uma elevação de 125% no número de profissionais no 

período, cifra ainda muito superior à do crescimento da economia e à do aumento da 

população, como visto.    

Então, ao mesmo tempo que estamos vivendo um processo de constante avanço 

tecnológico, com criação, extinção e transformações de funções nos serviços jurídicos, 

ingressou no mercado um número sem precedentes históricos de novos profissionais. Toda 

essa conjuntura trouxe o desequilíbrio entre oferta e demanda a que nos referimos acima, o 

qual provocou duas importantes consequências: a prática de preços de serviços jurídicos 

                                                           
           139 EXAME de Ordem em números. OAB Conselho Federal/ FGV, vol. 4, março de 2020. p. 85. 

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/exame-ordem-numeros-2020.pdf>. Acesso em: 11 jul. 
2020. 
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abaixo dos valores mínimos estabelecidos na Tabela de Honorários da OAB e a adesão de 

muitos profissionais aos aplicativos de compartilhamento de serviços.  

A primeira pode ser um reflexo direto da crise econômica, porém cremos estar mais 

ligada ao fato de não ter havido atualização da referida tabela, levando-se em consideração 

toda a conjuntura mencionada neste estudo. Na prática, o órgão regulador da profissão tornou 

a referida tabela absolutamente inviável. Ao que tudo indica, a OAB não vem levando em 

conta os dados acima mencionados e continua a impingir aos seus profissionais uma tabela de 

honorários mínimos, ainda que para pequenas diligências. Além da própria polêmica em si 

que uma tabela de honorários mínimos, não máximos, pode causar, gera-se uma distorção: 

uma turba de profissionais dispostos a trabalhar por valores inferiores aos da tabela, dada a 

latente crise de oferta e demanda no mercado, e um órgão regulador que, de certa forma, e 

ainda que apenas formalmente, ameaça com sanções éticas aqueles que trabalharem nessas 

condições. Eis o chamado deadweight loss140 em seu estado puro. Perdem-se serviços e 

receitas. 

A segunda, a migração para os chamados aplicativos de compartilhamento de serviços 

jurídicos, foi, para muitos profissionais, uma forma de atenuar os efeitos da crise. À luz do 

atual regramento dos serviços jurídicos – elaborado muito antes dessas novas tecnologias –, 

contudo, a adesão a esses aplicativos pode configurar uma série de infrações éticas, como 

captação de clientela ou mercantilização da profissão.  

A realidade, porém, vem passando por cima da regulação legal e se impondo tanto no 

que concerne à média de preços praticada quanto no que se refere às novas formas de 

contratação de profissionais do meio jurídico. O processo de modificação das leis é muito 

mais lento do que as mudanças sociais, de modo que, muitas vezes, a própria lei choca-se com 

a vontade social ou o estado de desenvolvimento da sociedade. Nas palavras de Georges 

Ripert: “Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o Direito”.141 

Hoje, podemos dizer que a realidade, de certa forma, confronta o estamento legal, sendo 

                                                           
          140 “Deadweight loss ou perda de peso morto é um custo para a sociedade criado pela ineficiência do 

mercado, que ocorre quando a oferta e a demanda estão desequilibradas. Principalmente usada na 
economia, a perda de peso morto pode ser aplicada a qualquer deficiência causada por uma alocação 
ineficiente de recursos. Tetos de preço, como controles de preço e aluguel; preços mínimos, como leis 
de salário digno e salário mínimo; e a tributação pode potencialmente criar perdas de peso morto. 
Com um nível reduzido de comércio, a alocação de recursos em uma sociedade também pode se 
tornar ineficiente.” In: TUOVILA, Alicia. Deadweight loss. Investopedia, atualizado em 30 jun. 
2020. Disponível em: <https://www.investopedia.com/terms/d/deadweightloss.asp>. Acesso em: 1º 
jul. 2020 [Tradução do autor]. 

          141 RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civis.  Tradução da 3. ed. francesa por Osório de 
Oliveira, Campinas, SP, Bookseller, 2009. 
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necessária a revisão de alguns conceitos legais estabelecidos ante a realidade que 

enfrentamos. 

Diante desse impasse, este estudo almeja colaborar na reflexão sobre o tema e oferecer 

um alívio a esse estado de coisas. Em nosso sentir, a Tabela de Honorários da OAB deveria 

ter caráter meramente informativo, servindo apenas de referência aos profissionais. 

Independentemente da sua legalidade (ou não), questão que não discutimos aqui embora 

tenhamos assinalado alguns aspectos, a fixação de preços mínimos na atual conjuntura 

econômica faz que essa tabela se torne, na prática, com a devida vênia, um verdadeiro 

“Bell’Antonio”142, que todos acham bonito, mas que não funciona. Além disso, muitos 

serviços previstos nessa tabela, como fazer cópias de processos ou obter informações de 

andamentos processuais, já não são privativos de advogados, sendo executados por qualquer 

pessoa no fórum ou na rede mundial de computadores.  

Por fim, observamos que, ao longo de pouco mais de vinte anos, a Tabela de 

Honorários da OAB-SP, por exemplo, foi atualizada por índices de correção monetária sem 

levar em conta as mudanças havidas no mercado. Assim, sem acompanhar os novos ventos, a 

tabela acaba por se tornar letra morta e pode ser enxergada até, por olhos mais contestadores, 

como instrumento de cartel. Por esses motivos, deve deixar de ser mandatória e passar a ser 

instrumento de referência aos que atuam na área, sem ameaças ou punições a profissionais 

que, eventualmente, pratiquem preços abaixo dos ali consignados.   

No mais, algumas regras ético-normativas atinentes à possível adesão a aplicativos de 

serviços jurídicos têm de sofrer alterações para se adaptarem a uma realidade que não existia 

quando da sua criação. Faz-se necessário estabelecer regras que possibilitem aos prestadores 

de serviços jurídicos usar essas plataformas com segurança, de maneira a diminuir a 

assimetria de informação entre partes potencialmente interessadas, combatendo a natural 

ineficiência que isso pode causar, e a aumentar o número de serviços prestados. Ademais, 

dessa forma, alguns serviços jurídicos tornam-se mais acessíveis a um determinado nicho da 

população que não poderia pagar por eles se prestados da maneira tradicional.  

É plenamente possível a adaptação ética da legislação dos serviços jurídicos a esses 

novos aplicativos sem que se fira o seu espírito de combate à mercantilização e de 

perseguição à elevada função social da profissão. Basta que o profissional que use tais 

aplicativos para encontrar clientes se vincule pessoal e diretamente aos serviços, por meio de 

                                                           
          142 Il bell'Antonio é um filme ítalo-francês de 1960, do gênero drama, dirigido por Mauro Bolognini, cujo 

roteiro é baseado em romance de Vitaliano Brancati. As mulheres se apaixonam pelo belo e vistoso 
Antonio porque imaginam que ele seja o "amante ideal", mas na realidade ele é sexualmente 
impotente. 
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seu CPF, a ser cadastrado na plataforma, sendo vedados o substabelecimento de mandato a 

terceiros com reservas de poderes e a montagem de estrutura empresarial para a realização 

desses serviços, com intuito de lucro. A quantidade de serviços mensais realizados por 

determinado advogado poderia ser informada pela plataforma a pedido da Comissão de Ética 

da OAB desde que em razão de processo ético-disciplinar em andamento.  

Por outro lado, entendemos existirem claras limitações éticas ao estabelecimento de 

marketplace de advogados ou ao uso de tais estruturas com método de empresa e sem 

vinculação entre cliente e advogado prestador dos serviços.  

O presente trabalho sugere, então, dadas essas posições e rebus sic stantibus a 

extinção gradativa da função de estagiário, como regulada pela OAB, no que toca, sobretudo, 

à advocacia tanto de massa quanto contenciosa, motivada pelo seu desuso, bem como a 

supressão de todos os itens da Tabela de Honorários das seccionais da OAB que estipulem 

preços para atividades que não são mais privativas de advogados e estagiários, além da 

revogação de dispositivos legais que deem à referida tabela caráter cogente, reservando a ela 

caráter meramente informativo.  

Sugerimos também a inserção de pequenos trechos no Código de Ética e Provimentos 

da OAB que estabeleçam não existir infração ética do ponto de vista de publicidade ou de 

captação de clientela quando da adesão do profissional a aplicativos de serviços jurídicos 

desde que a sua participação no caso captado se dê de forma direta e pessoal, sendo vedada a 

montagem de estrutura empresarial para atendimento aos clientes que descaracterize o 

atendimento pessoal. O critério para apuração do uso empresarial ou não das plataformas 

poderia ser estabelecido por um número máximo de processos mensais passíveis de captação 

por advogado. Sugerimos, sem uma econometria mais apurada, senão por pura empiria, cerca 

de 10 a 15 diligências e/ou 2 a 3 processos por mês.      

Estamos em constante evolução e, como não poderia deixar de ser, o Direito deve 

acompanhar esse processo. São, portanto, bem-vindas as adaptações legais às novas 

realidades. Como já nos ensinou Lavoisier, “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se 

transforma”.143 Procedamos, então, em nosso humilde entendimento, a essas modificações.

                                                           
       143  “Antoine-Laurent Lavoisier nasceu em Paris, França, no dia 26 de agosto de 1743. Filho de rico 

negociante e proprietário de terras ficou órfão de mãe ainda muito pequeno, foi criado pelo pai e por 
uma tia solteira. Lavoisier estudou Direito, mas seu interesse era estudar ciências. Assistia às aulas de 
Química, do professor Bourdelian e se empolgava com as experiências. O encontro com o naturalista 
sueco Lineu, influiu na escolha de sua carreira científica.” In: FRAZÃO, Dilva. Antoine Lavoisier: 
cientista francês. Ebiografia, atualizado em 29 jul. 2019. Disponível em: 
<https://www.ebiografia.com/antoine_lavoisier/>. Acesso em: 1º. jul. 2020. 
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