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Honorários dignos para Advocacia: Cidadania respeitada
e colaboração econômica

Em paralelo ao movimento das seccionais da OAB no contexto da
campanha do Conselho Federal (já referido no hipertexto anterior),
outra forma de proporcionar honorários dignos para Advocacia é a
colaboração econômica, conforme matéria publicada na revista
“Fleury medicina e saúde” ed. 29 – www.fleury.com.br - jul. ago. set.
2014:
“BLIIVE
A economia colaborativa – em que não se troca necessariamente
dinheiro, mas produtos ou serviços – é o futuro dos países. É nisso que
se baseia o Bliive, um ‘banco de tempo’ criado em Curitiba em 2013.
‘Se o molelo econômico de hoje ruir, não temos nada para substituílo’, diz Roberto Pompeo, cofundador do website. Por lá, os mais de 13
mil usuários, distribuídos em 50 países, conseguem se comunicar e
oferecer coisas como passeio com cachorro, ajuda com a mudança,
consertos em casa e aulas diversas. Tudo é pago com a troca de um
serviço por outro. O próprio criador, advogado, começou a oferecer
seus serviços assim – em vez de cobrar em dinheiro, recebe do cliente
algo que lhe pareça justo em troca. ‘A colaboração traz vários aspectos
interessantes. Você pode fazer atividades nas quais não poderia
investir por falta de dinheiro, como estudar inglês ou guitarra, e ainda
garante um bem-estar psicológico importante’, diz.”
Claro que a Advocacia solo permite tal prática colaborativa e
satisfação mais que profissional (‘bem-estar psicológico importante’
referido), sendo pouco ou nada prático a um Escritório de Advocacia
permitir tal colaboração, pois fixar o preço justo de um serviço
trocado é algo subjetivo em função do histórico de transações e
reciprocidade dos agentes econômicos envolvidos (S.M.J. o
planejamento, a estratégia e o controle ficariam prejudicados, cf.

ISBN 978-85-362-3377-2, combinado com Folha de S. Paulo,
20OUT2013, B2).

“Honorários dignos: Advogado valorizado, Cidadão respeitado!
Uma questão de Justiça!”

Carlos Perin Filho
OAB-SP 109.649
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