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N
o Brasil, a Advocacia pode 

valer-se de inúmeras formas 

de comunicação, desde que o 

conteúdo tenha caráter informativo 

e siga os limites dados pelo Código 

de Ética e Disciplina (CED) e pelo 

Provimento 94/2000, da Ordem dos 

Advogados do Brasil.

Em linhas gerais, os limites impostos 

visam evitar a captação de clientela, 

a mercantilização da Advocacia e o 

aviltamento de honorários, premissas 

que se aplicam para os materiais de 

comunicação tradicionais (placas, 

cartão de visitas, folders e outros) e 

também no uso de sites e redes sociais 

direcionados para a publicidade de 

profissionais e escritórios.

Por isso, este e-book traz as 

informações necessárias para que a 

Advocacia possa criar e manter seus 

canais de publicidade com caráter 

meramente informativo. Além disso, 

oferece algumas informações típicas 

de comunicação, apontando erros 

que não implicam violação ao CED, 

mas podem prejudicar a imagem do 

profissional.
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Limites para a
publicidade na
Advocacia

INFORMAÇÕES GERAIS

Podem tornar públicos os dados necessários para que a

clientela em potencial conheça informações básicas, 

sem caráter de propaganda, como:

• Formação e especialização dos profissionais do 

escritório;

• Áreas de atuação;

• Como contatar ou dirigir-se ao escritório (endereço, 

telefones, e-mail, site e perfis de redes sociais);

• Horários de atendimento;

• Associações culturais e científicas das quais os 

profissionais façam parte;

• Idiomas falados e escritos por eles

   NOTÍCIAS 
 

Nos canais virtuais, divulgar essas informações pode trazer bons 

resultados e há espaço para outras iniciativas, por exemplo: publicar 

o conteúdo ou links de notícias jurídicas relevantes; publicar artigos 

científicos e análises redigidos por membros do escritório; ou 

anunciar a participação em eventos jurídicos como seminários, fóruns 

e congressos.



Proibido:

Contratar anúncios em mídias 

como TV, rádio, cinema, jornais, 

revistas, outdoors, panfletos e 

outros materiais com distribuição 

comercial.

Proibido:

Divulgar a prestação de qualquer outra 

atividade profissional juntamente com a 

atividade advocatícia, e citar a prestação 

de assessoria e consultoria jurídica para 

clientes de empresas que não possam ser 

registradas na OAB.

Permitido:

Participação de advogadas 

e advogados em programas, 

matérias jornalísticas, debates 

e outras interações por meio de 

entrevistas; patrocinar eventos 

ou publicações de caráter 

científico ou cultural; publicar 

boletins, por meio físico ou 

digital, sobre matéria cultural 

de interesse da classe.

CARTÃO
DE VISITA

MEIOS DE
PUBLICIDADE 
PERMITIDOS
PARA A
ADVOCACIA

Obrigatório:

Constar o nome e o número de registro da advogada 

e do advogado e/ou da sociedade de advogados 

na Ordem dos Advogados do Brasil.

Procure elaborar cartões de visitas cujos 

elementos de imagem e escrita sigam aqueles 

utilizados na placa de identificação do escritório.



A elaboração dessa importante peça deve observar três pontos: 

equilíbrio, originalidade e as regras do Código de Ética e Disciplina.

• Equilíbrio:  busque soluções visuais sem excessos de cores 

fortes e abundância de imagens. Isso pode tirar a atenção de 

outras informações importantes, como o nome do escritório e 

suas especialidades; 

• Originalidade: aplique de forma criativa diferentes fontes de 

escrita, destacando algumas letras e formas gráficas (curvas, 

traços e degradês) e evite imagens clichê como a balança ou a 

Deusa da Justiça. Assim corre-se menos risco do escritório ser 

confundido com outro; 

• Código de Ética e Disciplina: a placa de identificação do 

escritório não pode anunciar os tipos de ações que se patrocina, 

ficando limitada a informar as áreas gerais de atuação (Cível, 

Família, Trabalhista e/ou Criminal).

PLACA DE
IDENTIFICAÇÃO
DO ESCRITÓRIO



SITE
• Simplicidade: estruture o site de modo a facilitar 

a navegação. Evite excessos de páginas sobrepostas 

para que os visitantes consigam ter acesso a todas 

as informações em poucos cliques;

• Padronização: mantenha, em todas as páginas do 

site, a identidade visual e o tipo de caracter adotados 

na primeira página. Adote também um padrão de 

texto para evitar inconsistências, como identificar de 

modo diferente siglas de entidades (ex.: TRT-15, TRT-

15ª ou TRT 15ª Região);

• Atualização: atualize o conteúdo do site para 

que corresponda à realidade do escritório. Produza 

banners que informem os clientes, por exemplo, sobre 

mudanças em horário de atendimento, afastamentos 

temporários e novos integrantes da banca;

• Datas comemorativas e campanhas: 
é interessante promover alterações temporárias no 

visual do site para chamar a atenção dos visitantes 

para informações relevantes (como 10 anos de 

atividades, abertura de uma nova área de atuação 

e chegada de um novo sócio). Mudanças no visual 

da página principal também podem evidenciar 

campanhas como o Outubro Rosa e o Novembro 

Azul, de combate ao câncer de mama e de próstata, 

respectivamente;

• Agenda: o site pode abrigar uma seção informativa 

que apresente eventos e conferências de conteúdo 

jurídico úteis à orientação geral.

Proibido:

Divulgar a prestação de qualquer outra atividade 

profissional juntamente com a atividade advocatícia, 

e citar a prestação de assessoria e consultoria 

jurídica para clientes de empresas que não possam 

ser registradas na OAB.



Procure montar perfis e páginas com identidade visual semelhante à adotada 

nos outros materiais do seu escritório, como a placa de identificação, o cartão de 

visita e o site.

O Conselho Federal da OAB iniciou, em outubro de 2019, uma série de audiências 

públicas para ouvir a classe em todas as Secionais do País e direcionar a atualização 

do Provimento 94/2000, que regulamenta a publicidade na Advocacia.

REDES SOCIAIS

Recomenda-se a criação de uma página (fanpage), o que possibilita 

maior número de seguidores e a funcionalidade de conferir o status 

de ‘administrador’ para outros membros da banca, dividindo a tarefa 

de atualizar a página. Outra vantagem é poder disponibilizar, para o 

público em geral, as informações de contato comercial (endereço, 

geolocalização, telefone, site e horário de atendimento).

Permitindo apenas 280 caracteres por postagem, o Twitter é a rede de 

quem vai direto ao assunto. Os textos curtos podem ser acompanhados 

de fotos e links, o que abre possibilidade para atrair o  público para outra 

plataforma (site, Facebook e LinkedIn) que suporte informações mais 

completas e detalhadas. Uma forma prática de movimentar a conta no

Twitter é fazer retweet das postagens de entidades e Tribunais: por que 

não retweetar @oabsaopaulo vez por outra?

Rede social com forte apelo imagético, demandando criatividade para 

produção de fotos ou criação de imagens interessantes para o Feed 

(campo principal) e o Stories (carrossel na parte superior, no formato 

de círculos). Há aplicativos que auxiliam na montagem de quadros com 

frases, o que permite postar trechos de obras clássicas do Direito ou 

de jurisprudência de modo instigante. Ferramenta prática para realizar 

‘lives’ com dois debatedores dialogando por 60 minutos.

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM



Com padrões visuais e de interação que remetem ao Facebook, o LinkedIn 

é uma rede social direcionada para contatos e conteúdos profissionais. É a 

janela ideal para a publicação de artigos científicos, análises técnicas e até 

trabalhos mais profundos e extensos. Apresentar soluções encontradas 

para os problemas da administração cotidiana do escritório é outra 

opção de conteúdo para a plataforma que, entre outras funcionalidades, 

tem ferramentas para seleção de profissionais. Do mesmo modo que no 

Facebook, recomenda-se a criação de uma página de LinkedIn exclusiva 

para o escritório.

Ter um canal no YouTube pode ser interessante para apresentar programas 

com debates sobre teses jurídicas ou relatar experiências com aprendizados 

e treinamentos, ações que tornam públicas especialidades de advogadas 

e advogados. Por outro lado, a criação dessa mídia precisa ser bem 

avaliada: redes sociais bem-sucedidas precisam de novo conteúdo com 

periodicidade, e produzir bons vídeos a cada 10 ou 15 dias é uma tarefa que 

demanda dedicação.

Parecidos com programas de rádio, são preparados para que os ouvintes tenham 

acesso pela internet, preferencialmente em smartphones. Como gravação e 

edição de áudio são mais simples e rápidas de fazer, em comparação ao vídeo, 

a manutenção de um podcast é mais fácil do que de um canal de YouTube. 

Sempre tenha uma coleção de pautas e assuntos em reserva para ajudar com a 

preparação constante de conteúdos novos. Há várias plataformas que fazem o 

upload de podcasts, e o link de acesso pode ser utilizado nas outras redes sociais.

LINKEDIN

YOUTUBE

PODCAST

VALE
LEMBRAR

Não utilize a sigla OAB nos materiais de publicidade ou redes 

sociais. O seu uso é privativo da Ordem dos Advogados do 

Brasil (Conselho Federal, Secionais e Subseções).

Evite conflitos com haters e utilize ferramentas de moderação 

de conteúdo de comentários. Em último caso, recomenda-se 

bloquear seguidores que façam uso de palavrões, discursos 

de ódio ou até ameaças.



O QUE É PROIBIDO PELO 
CÓDIGO DE ÉTICA E 
DISCIPLINA (CED)?

• Induzir o leitor a litigar;

• Promover a captação de clientela;

• Ofertar Advocacia pro bono com 

finalidade de autopromoção;

• Promover-se com finalidade político-

partidária ou eleitoral;

• Anúncios com características de 

propaganda, objetivando persuadir o 

público;

• Atrelar outra profissão aos serviços 

advocatícios oferecidos;

• Prometer resultados ou valores 

decorrentes da atividade advocatícia;

• Fazer menção a clientes ou a assuntos 

profissionais e a demandas sob seu 

patrocínio;

• Referir-se (direta ou indiretamente) 

a qualquer cargo, função pública ou 

relação de emprego e patrocínio que 

tenha exercido;

• Utilizar conteúdo de 

autoengrandecimento ou 

de comparação;

• Divulgar os valores dos serviços, sua 

gratuidade ou forma de pagamento;

• Ofertar serviços em relação a casos 

concretos;

• Fazer qualquer convocação para 

postulação de interesses nas vias 

judiciais ou administrativas;

• Divulgar o exercício da Advocacia 

em conjunto com outra atividade;

• Apresentar informações sobre as 

dimensões, qualidades ou estrutura 

do escritório;

• Divulgar informações errôneas ou 

enganosas;

• Prometer resultados ou induzir 

o resultado com dispensa de 

pagamento de honorários; 

• Mencionar título acadêmico não 

reconhecido;

• Utilizar fotografias e ilustrações, 

marcas ou símbolos incompatíveis 

com a sobriedade da Advocacia;

• Utilizar meios promocionais típicos 

de atividade mercantil, como 

promoções, descontos e pacotes;

• Anunciar os meios de pagamento 

do serviço jurídico a ser prestado, 

mesmo que permitido o uso (cartão 

de crédito, cheques e outros).
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