Ordem dos Advogados do Brasil
Seção de Mato Grosso do Sul
RESOLUÇÃO OAB/MS N.° 02/2015.

“Fixa a Tabela de Honorários
Advocatícios no âmbito do Estado
de Mato Grosso do Sul.”

O Conselho da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DE MATO
GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 58, I e V,
da Lei n.º 8.906, de 4.7.94, bem como pelo art. 111 do Regulamento Geral do EAOAB,
reunido em Sessão Plenária realizada em 22 de maio de 2015;
CONSIDERANDO o disposto no art. 22, da Lei n.º 8906/94 e no art. 41 do Código de
Ética e Disciplina da OAB;
CONSIDERANDO a necessidade da atualização da TABELA DE HONORÁRIOS,
visando adequá-la à realidade praticada pelo mercado de trabalho, a fim de preservar a
dignidade da classe, obstar o aviltamento dos valores dos serviços profissionais e
manter a justa remuneração do advogado; e
CONSIDERANDO a necessidade de fixar e uniformizar os valores mínimos de
honorários cobrados pelos advogados inscritos ou atuantes em Mato Grosso do Sul,
RESOLVE:
Art. 1º. Fixar a anexa TABELA DE HONORÁRIOS, aprovada no dia 27 de fevereiro
de 2015, em Sessão do Conselho Seccional, que servirá, após publicada na imprensa
oficial, de referência a todos os advogados inscritos e atuantes nesta Seccional,
orientando–os na contratação de seu trabalho profissional, a fim de evitar excessos e,
principalmente, o aviltamento nos valores, de modo que não atentem contra a dignidade
da Advocacia.
Art. 2º. Criar a Unidade Referencial de Honorários (URH), como ferramenta de
atualização monetária dos honorários, aprovada pelo Conselho Seccional no valor de R$
700,00 (setecentos reais).
Parágrafo Único. A Seccional da OAB/MS realizará mensalmente a atualização da
URH através dos índices do INPC e divulgará o valor no seu portal institucional, para
que todos os profissionais que venham a se utilizar desta, possam conferir os valores
atualizados, de acordo com o princípio da publicidade.
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Art. 3º. A presente Resolução entra em vigor em todo o território do estado de Mato
Grosso do Sul a partir da data de sua publicação no Diário Oficial.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Campo Grande, MS, 22 de maio de 2015.
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Seção I
DAS DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

Art. 1º. O Advogado deve, sempre que possível, contratar, previamente e por escrito, a
prestação de seus serviços profissionais e respectivos honorários (art. 35 do Código de
Ética Profissional).
Art. 2º. O objetivo primordial da presente tabela é a fixação de honorários mínimos
para evitar o aviltamento da profissão, devendo ser levado em consideração a maior ou
menor complexidade da causa, trabalho e o tempo necessário.
Art. 3º. É aconselhável incluir no contrato de prestação de serviços cláusulas relativas
ao valor dos honorários, aos reajustes, às eventuais majorações por acréscimo dos
serviços inicialmente previstos, às condições e forma de pagamento, inclusive hipótese
de acordo, às despesas com custas, diárias de viagens etc. Também é aconselhável
incluir no contrato cláusulas relativas à forma e às condições de resgate dos encargos
gerais, judiciais e extrajudiciais, inclusive eventual remuneração de outro profissional,
advogado ou não, para desempenho de serviço auxiliar ou complementar técnico e
especializado, ou com incumbência, pertinente fora da Comarca.
Parágrafo primeiro. O advogado tem o direito de majorar os honorários inicialmente
contratados sempre que o tempo de duração do processo judicial se alongar
demasiadamente, tornando a remuneração inicialmente contratada incapaz de remunerar
dignamente os serviços contratados, tendo em vista a complexidade da causa e a
extensão de sua duração.
Parágrafo segundo. Para efeito do parágrafo anterior os valores majorados serão
convencionados com a parte contratante em percentual a ser definido por elas, sobre os
valores inicialmente contratados, devidamente atualizados, até o seu limite.
Parágrafo terceiro. Considera-se duração demasiada do processo aqueles que
tramitarem por período superior a cinco anos sem trânsito em julgado.
Art. 4º. Salvo o ajuste em contrário, os honorários contratados não compreendem a
prestação de serviços em quaisquer processos acessórios, preventivos ou incidentes,
interposição e acompanhamento de recursos em local diverso daquele em que se
desenrola a causa. O mesmo ocorrerá em relação à manifestação de Recursos
Extraordinário e Especial, Revisão Criminal, Recurso de Revista, Ação Rescisória,
apresentação de memorial e sustentação oral.
Art. 5º. O desempenho da advocacia é de meio, não de resultado, razão pela qual,
independentemente do êxito ou não, os honorários contratados não serão restituídos.
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Art. 6º. Os honorários de sucumbência são verbas arbitradas em favor dos advogados
que atuaram na ação judicial e a ele pertence, conforme determinado por lei, e não se
confundem com os honorários contratuais, tampouco poderão servir como meio para
redução nos honorários contratados.
Art. 7º. Havendo revogação do mandato antes do término do serviço, os honorários
pendentes serão devidos integralmente, salvo previsão contratual diversa.
Art. 8º. É aconselhável que o advogado cobre sempre o valor da consulta, quando
alguma matéria jurídica ou ligada à profissão lhe for apresentada. Se, em função da
consulta, sobrevier a prestação de serviços, a critério das partes, o valor da consulta
poderá, ou não, ser abatido dos honorários a serem contratados.
Art. 9°. O advogado poderá receber como honorários, quando for difícil ou impossível
o recebimento em moeda corrente, parte de bens ou coisas, objeto da causa ou não,
desde que previamente determinado em contrato de honorários, ou mediante acordo
escrito, mesmo assinado após a conclusão da causa, concordando todos os seus
constituintes no feito.
Art. 10. Para soluções de casos omissos na presente tabela, aplicam-se os dispositivos
dos Capítulos VI e VIII, da Lei 8.906/94, e as regras contidas nos arts. 258 a 261, do
Código de Processo Civil vigente, correspondente aos arts. 291 a 293 da Lei
13.405/2015, novo CPC.
Art. 11. Nos casos em que a tabela indicar o valor de honorários em percentual deverse-á entender como sendo o “percentual médio” habitualmente praticado pela classe, e
quando indicar em valor determinado, dever-se-á entender como sendo o “valor
mínimo” a ser praticado.
Parágrafo primeiro. Como regra geral os honorários devem ser praticados em
percentual calculados sobre o proveito econômico, valor da causa atualizado ou valor da
condenação, nos moldes da tabela de honorários, sendo que naqueles casos onde não for
possível mensura-los deverá ser aplicado os valores mínimos indicados em URH.
Parágrafo segundo. A Tabela destina-se, ainda, a prestar auxílio aos juízes na fixação
de honorários de Advogado Dativo e do Assistente Judiciário, bem como a servir de
referência nos arbitramentos judiciais de honorários advocatícios, nos casos em que a
legislação o determinar ou possibilitar, buscando evitar o aviltamento dos honorários.
Campo Grande, MS, 22 de maio de 2015.
A Diretoria da OAB/MS
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