São Paulo, 1º de dezembro de 2020

Ofício TED.GP.218/2020
(Favor usar esta referência)

Prezado Senhor:

Pelo presente e em vista das notícias veiculadas pela mídia na
presente data, notadamente relativas ao conteúdo extraído do site da empresa
Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/pt-br/insights/alvarezmarsal-contrata-ex-ministro-da-justica-e-seguranca-publica),
Vossa

Senhoria

para

que,

no

exercício

das

funções

notificamos
que

passará

a

desempenhar na empresa supramencionada, não incorra em violação aos
preceitos éticos-disciplinares.
A prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídicas, por
caracterizarem atos privativos de advocacia (art. 1º da Lei 8.906/94),
somente podem ser realizadas por inscritos nos quadros da Ordem dos
Advogados do Brasil (art. 3º da Lei 8.906/94). Estes, por expressa vedação
legal, não podem divulgar seus serviços em conjunto com outras
atividades, inclusive com aquela prestada por empresas de consultoria.
Às empresas de consultoria, por seu turno, fica expressamente
vedada a prestação de serviços jurídicos a seus clientes, incluindo
assessoria e consultoria jurídica, nem mesmo por advogados internos,
independentemente do cargo ou função exercidos (art. 4º, parágrafo único, do
Regulamento Geral do EAOAB).
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Desta forma, considerando que uma das funções deste Tribunal
de Ética e Disciplina é a orientação acerca de questões ético-disciplinares
relevantes, notificamos Vossa Senhoria para que não pratique atividade
privativa de advocacia aos clientes da empresa Alvarez & Marsal, sob
pena de adoção das medidas administrativas e judiciais pertinentes.
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