
“PUBLICIDADE DO ADVOGADO:  
  
A regra basilar que norteia a publicidade profissional do advogado está prevista 
no art. 39 do Código de Ética e Disciplina da OAB: 
  
“A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e 
deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de 
clientela ou mercantilização da profissão. ” 
  
Em princípio, é preciso distinguir propagando e publicidade para o profissional 
da advocacia: 
  
“A propaganda está mais vinculada à ideia de comércio ou mercantilização de 
produtos e visa alcançar público maior, incentivando a demanda para maior lucro 
de empresário ou comerciante. A publicidade é a informação mais discreta, sem 
alardes, para público menor e direto, pressupondo a existência de interesse 
anterior, por menor que seja. O advogado não vende produto, mas presta serviço 
especializado. ” (TED/SP) 
 
REGRAMENTO DA PUBLICIDADE: 
  

• As malas diretas e os cartões de apresentação só podem ser 
fornecidos a colegas, clientes ou a pessoas que os solicitem ou os 
autorizem previamente. 

• É vedado o emprego de expressões persuasivas, de auto 
engrandecimento ou de comparação quanto à eficiência ou a 
qualidade dos serviços, bem como promessa de resultados ou 
indução do resultado com dispensa do pagamento de honorários. 

• É vedada a divulgação dos valores dos serviços prestados, 
gratuidade dos serviços ou forma de pagamento. 

• É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos 
cartões de visitas dos advogados, não sendo permitida a menção a 
qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito em 
qualquer órgão ou instituição, exceto o de professor universitário. 

• Não viola a ética a criação de página no FACEBOOK/INSTAGRAM 
por escritório de advocacia, desde que seu conteúdo se limite à 
divulgação de informações objetivas relativas aos advogados e à 
sociedade de advogados, sempre com discrição e moderação, para 
finalidade informativa e ilustrativa. 

 
• É vedado ao advogado responder com habitualidade a CONSULTA 

sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social (jornal, rádio e 
televisão).  

• Não é permitida a veiculação de publicidade por meio de rádio, cinema 
e televisão. 

• A telefonia e a Internet podem ser utilizados como veículo de 
publicidade, inclusive para o envio de mensagens, mas endereçadas a 
destinatários CERTOS.  

• Não são admitidos como veículos de publicidade de advocacia 
painéis de propaganda, anúncios luminosos e quaisquer outros 



meios de publicidade nas vias pública, cartas circulares e panfletos 
distribuídos ao público. 

• Veiculação do exercício da advocacia em conjunto com outra atividade 
(Ex.: advocacia + contabilidade; advocacia + corretagem de imóveis etc.) 

  
• É possível, portanto, a criação de página no FACEBOOK/INSTAGRAM 

por advogado ou sociedade de advogados, mas desde que com 
identificação do profissional e respeitando os ditames do Provimento 
94/2000 e artigos 39 a 47 do novo Código de Ética e Disciplina. 

 
A REGRA FUNDAMENTAL, EM SUMA, É A DE QUE QUALQUER FORMA DE 
PUBLICIDADE DO ADVOGADO DEVE OBSERVAR NA SUA VEICULAÇÃO: 
DISCRIÇÃO, MODERAÇÃO E SOBRIEDADE E OBJETIVAR 
EXCLUSIVAMENTE A FINALIDADE INFORMATIVA. (Cons. Neomésio José de 
Sousa – TED/OAB/CE).” 
 


