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OFÍCIO N° 11.2021 

Iúna — ES, 24 de agosto de 2021. 

Ilmo. (a) Sr. (a) Deputado (a) 

Venho em nome da Comissão de Direito Previdenciário da Seccional da OAB/ 
solicitar a Vossa Senhoria apoio ao Projeto de Lei 4830/2020: 

O Projeto de Lei 4830/20 permite que os honorários do advogado sejam descontados 
diretamente do benefício previdenciário recebido pelo cliente em decorrência de processo 
administrativo, garantido que este tenha seus honorários recebidos, além de contribuir com 
a desjudiciali7ação. 

Pelo texto, o contrato de serviço assinado entre a advocacia e o segurado será anexado ao 

processo administrativo, para que o INSS tome ciência do valor dos honorários, 

possibilitando ainda o destaque dos honorários advocatícios no processo administrativo 
previdenciário. A proposta determina ainda que os honorários terão por base a tabela de 

valores da Ordem 

O texto altera a Lei de Beneficios da Previdência Social 8.213/91, que hoje não prevê o 

desconto dos honorários sobre o benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS). 

Limitado ao exposto, colho do ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e 
apreço. 

Atenciosamente, 

CHRISTIAN HENRIQUES NEVES 
PRESIDENTE DA 1:6a SUBSEÇÃO DA OAB/ES 

1 
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ALEKSANDRO a NRADO VIEIRA 

MEMBRO DA COMISSÃO NAC .` A DIREITO PREVIDENCIÃRIO 

Rua Galaor Rios, 280, Centro, lúna - ES 
Cep: 29390.000 — Tel. (28) 3545-1258 

iuna@oabes. org. br 



OFÍCIO N° 11.2021 

Iúna — ES, 24 de agosto de 2021. 

Ilmo. (a) Sr. (a) Deputado (a) 

Venho em nome da Comissão de Direito Previdenciário da Seccional da OAB/ 

solicitar a Vossa Senhoria apoio ao Projeto de Lei 4830/2020: 

O Projeto de Lei 4830/20 permite que os honorários do advogado sejam descontados 
diretamente do benefício previdenciário recebido pelo cliente em decorrência de processo 
administrativo, garantido que este tenha seus honorários recebidos, além de contribuir com 
a desjudicialização. 

Pelo texto, o contrato de serviço assinado entre a advocacia e o segurado será anexado ao 
processo administrativo, para que o INSS tome ciência do valor dos honorários, 
possibilitando ainda o destaque dos honorários advocatícios no processo administrativo 
previdenciário. A proposta determina ainda que os honorários terão por base a tabela de 
valores da Ordem 

O texto altera a Lei de Benefícios da Previdência Social 8.213/91, que hoje não prevê o 
desconto dos honorários sobre o beneficio pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). 

Limitado ao exposto, colho do ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e 
apreço. 

Atenciosamente, 
^~ 
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~ CH '.►LTIAN HENIIIQUES NEVES -Ç T ~O 

PRESIDENT 16a SUBSEÇÃO DA OAB/ES 
Ú 

~1 , 

ALEKSANDR • , r`  RADO VIEIRA 
ME i: 'O DA • MISS ACI b L DIREITO PREVIDENCIARIO 
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Rua Galaor Rios, 280, Centro, lúna - ES 
Cep:29390.000 — Tel. (28) 3545-1258 

Tuna@oabes. org. br 
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OFÍCIO N° 11.2021 

Iúna - ES, 24 de agosto de 2021. 

Ilmo. (a) Sr. (a) Deputado (a) 

Venho em nome da Comissão de Direito Previdenciário da Seccional da OAB/MA 

solicitar a Vossa Senhoria apoio ao Projeto de Lei 4830/2020: 

O Projeto de Lei 4830/20 permite que os honorários do advogado sejam descontados 

diretamente do benefício previdenciário recebido pelo cliente em decorrência de processo 

administrativo, garantido que este tenha seus honorários recebidos, além de contribuir com 

a desjudicialização. 

Pelo texto, o contrato de serviço assinado entre a advocacia e o segurado será anexado ao 

processo administrativo, para que o INSS tome ciência do valor dos honorários, 
possibilitando ainda o destaque dos honorários advocatícios no processo administrativo 
previdenciário. A proposta determina ainda que os honorários terão por base a tabela de 

valores da Ordem 

O texto altera a Lei de Benefícios da Previdência Social 8.213/91, que hoje não prevê o 
desconto dos honorários sobre o benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). 

Limitado ao exposto, colho do ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e 
apreço. 

Atenciosamente, 

CHRISTIAN HENRIQUES NEVES 

PRESIDENTE DA 16a SUBSEÇÃO DA OAB/ES 

EK ~ 7 1 RO~ •  ! O VIEIRA 
MEMBRO DA COH~SA NA • NA . DE D ' ITO PREVIDENCIÁRIO 
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Rua Galaor Rios, 280, Centro, Iúna - ES 

Cep: 29390.000 — Tel. (28) 3545-1258 
iuna@oabes.org.br 



CA 
16° SUBSEÇÃO 

OFÍCIO N° 11.2021 

Iúna — ES, 24 de agosto de 2021. 

limo. (a) Sr. (a) Deputado (a) 

Venho em nome da Comissão de Direito Previdenciário da Seccional da OAB/4 

solicitar a Vossa Senhoria apoio ao Projeto de Lei 4830/2020: 

O Projeto de Lei 4830/20 permite que os honorários do advogado sejam descontados 

diretamente do benefício previdenciário recebido pelo cliente em decorrência de processo 

administrativo, garantido que este tenha seus honorários recebidos, além de contribuir com 

a desjudicialização. 

Pelo texto, o contrato de serviço assinado entre a advocacia e o segurado será anexado ao 

processo administrativo, para que o INSS tome ciência do valor dos honorários, 

possibilitando ainda o destaque dos honorários advocaticios no processo administrativo 

previdenciário. A proposta determina ainda que os honorários terão por base a tabela de 
valores da Ordem 
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O texto altera a Lei de Benefícios da Previdência Social 8.213/91, que hoje não prevê o 
desconto dos honorários sobre o beneficio pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). 

Limitado ao exposto, colho do ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e 
apreço. 

Atenciosamente, 
N 

CHRISTIAN.HENRIQUES NEVES 
PRESIDENTE DA 16à SUBSEÇÃO DA OAB/ES 

ALEKSANDRO H RADO VIEIRA 
MEMBRO DCQM NAÌ\DNIREITO PRÉVIDENCIÁRIO 

Rua Galaor Rios, 280, Centro, Iúna - ES 
Cep:29390.000 — Tel. (28) 3545-1258 

iuna oabes. org. br 



1E° SUBSEÇÃO 

OFÍCIO N° 11.2021 

Iúna — ES, 24 de agosto de 2021. 

Ilmo. (a) Sr. (a) Deputado (a) 

Venho em nome da Comissão de Direito Previdenciário da Seccional da OAB/

solicitar a Vossa Senhoria apoio ao Projeto de Lei 4830/2020: 

O Projeto de Lei 4830/20 permite que os honorários do advogado sejam descontados 

diretamente do benefício previdenciário recebido pelo cliente em decorrência de processo 

administrativo, garantido que este tenha seus honorários recebidos, além de contribuir com 

a desjudicialização. 

Pelo texto, o contrato de serviço assinado entre a advocacia e o segurado será anexado ao 

processo administrativo, para que o INSS tome ciência do valor dos honorários, 

possibilitando ainda o destaque dos honorários advocatícios no processo administrativo 
previdenciário. A proposta determina ainda que os honorários terão por base a tabela de 
valores da Ordem 

O texto altera a Lei de Benefícios da Previdência Social 8.213/91, que hoje não prevê o 

desconto dos honorários sobre o beneficio pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). 

Limitado ao exposto, colho do ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e 
apreço. 

Atenciosamente, 
~ 

CHRISTIAN HENRIQUES NEVES 

PRESIDENTE DA ló a SUBSEÇÃO DA OAB/ES 

~ 

ALEKSANDRO 14O O VIEIRA 

MEMBRO DA COMISSÃO NACION L DE  ITO PREVIDENCIARIO 

Rua Galaor Rios, 280, Centro, Iúna - ES 
Cep:29390.000 — Tel. (28) 3545-1258 

Tuna @ oabes. org. br 



16° SUBSEÇÃO 

OFÍCIO N° 11.2021 

Iúna - ES, 24 de agosto de 2021. 

Ilmo. (a) Sr. (a) Deputado (a) 

Venho em nome da Comissão de Direito Previdenciário da Seccional da OAB/6f

solicitar a Vossa Senhoria apoio ao Projeto de Lei 4830/2020: 

O Projeto de Lei 4830/20 permite que os honorários do advogado sejam descontados 

diretamente do benefício previdenciário recebido pelo cliente em decorrência de processo 

administrativo, garantido que este tenha seus honorários recebidos, além de contribuir com 

a desjudicialização. 

Pelo texto, o contrato de serviço assinado entre a advocacia e o segurado será anexado ao 
processo administrativo, para que o INSS tome ciência do valor dos honorários, 
possibilitando ainda o destaque dos honorários advocatícios no processo administrativo 
previdenciário. A proposta determina ainda que os honorários terão por base a tabela de 

valores da Ordem 

O texto altera a Lei de Beneficios da Previdência Social 8.213/91, que hoje não prevê o 
desconto dos honorários sobre o benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). 

Limitado ao exposto, colho do ensejo para renóvar meus protestos de elevada estima e 
apreço. 

Atenciosamente, 

CHRISTIAN HENRIQUES NEVES 
PRESIDENTE D 16a SUBSEÇÃO DA OAB/ES 

O i ONRADO VIEIRA 
MEMBRO ì O' ISSÃO ONr~ DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

Rua Galaor Rios, 280, Centro, lúna - ES 
Cep:29390.000 — Tel. (28) 3545-1258 

Tuna@oabes. org. br 


