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TED-OF-PRE/0012/2020

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2020

Exmo. Sr.
Dr. Raimundo Cândido Júnior
DD. Presidente da OAB/MG

Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a V.Exa. a conclusão dos trabalhos da Turma Orientadora 
de Publicidade Profi ssional do TED, comissão constituída por um Membro de cada Turma 
Julgadora deste Tribunal, incluindo as Regionais, com a fi nalidade de elaborar uma 
cartilha destinada aos advogados, para orientação da publicidade profi ssional em 
tempos de pandemia.

Esclareço a Vsa. Que os membros da Comissão elegeram o Dr. Marcello Badaró como 
Coordenador e Dr. André Kersul, como relator.

Ao ensejo renovo meus protestos de elevada estima e apreço.

Décio de Carvalho Mitre
Presidente do T.E.D. — OAB/MG
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Exmo. Sr.
Dr. Raimundo Cândido Júnior
DD. Presidente da OAB/MG 
NESTA

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2020

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DR. DÉCIO DE CARVALHO MITRE
DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL — SEÇÃO MINAS GERAIS

Ilustríssimo Senhor Presidente,

Saudações,

Honrados com a missão a nós destinada, nos termos da Resolução n. 007/2020, de 
13 de julho de 2020, observadas as regras de competência, promoção, orientação e 
aconselhamento sobre ética profi ssional (artigo 7°, incisos IV e X do RITED/OABMG), foi 
criada a chamada COMISSÃO ORIENTADORA DE PUBLICIDADE que tive a difícil missão 
de coordenar, juntamente com os demais e ilustres membros nomeados e ao fi nal listados.

Esclarecemos a V. Exa., que foram realizadas várias reuniões ‘telepresenciais’, com 
valorosos debates e discussões, visando a formatação de um documento que pudesse, 
observadas as regras básicas da normatização de regência, nortear as regras a serem 
observadas pelos advogados em publicidade profi ssional, principalmente em tempos 
de pandemia (e para após).

Fizemos, assim, um “MANUAL” que, antes de esgotar os temas, serviria de fonte para 
orientação de tão delicado tema, inclusive porque, há mais de 20 (vinte) anos, continua 
em vigor o Provimento n. 94/2000 do CFOAB, havendo inúmeras discussões nas 
Seccionais nacionais, uma vez que o tema sempre foi e continua sendo árido no 
aspecto de sua regulamentação.
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Aguardávamos, ainda, a manifestação do Conselho Federal da OAB que talvez editasse 
novo regramento mas que, conforme divulgado semana passada, houve por bem em 
fi xar parâmetros em termos de elaboração de TAC — Termo de Ajustamento de Conduta, 
regulamentando o disposto nos artigos 47-A e 58-A do Código de Ética e Disciplina da OAB.

Neste contexto, portanto, encaminhamos a V. Exa. o documento anexo, para análise, 
avaliação e eventual divulgação, inclusive junto à Presidência da Seccional mineira.

Nosso agradecimento por termos podido, de alguma forma, agregar e ajudar a nossa 
OAB em tema tão sensível.

Atenciosamente,

Marcello Prado Badaró, Coordenador (OAB/MG 46.376)
André Kersul Costa, Relator (OAB/MG 88.874)
Lucas Cadete Zallio, membro (OAB/MG 97.396)
Paulo Roberto Gomes, membro (OAB/MG 58.832)
Luciana Monteiro Nogueira, membro, (OAR/MG 136.355)
Gustavo Tadeu Bij os Assis Pinto, membro (OAB/MG 106.451)
Zita Sant’ana da Cunha, membro (OAB/MG 29.583)
Fabrício de Marcos Guimarães, Secretário/membro (OAB/MG 91.072)

TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA | COMISSÃO ORIENTADORA DE PUBLICIDADE 
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO MINAS GERAIS
RESOLUÇÃO N. 007/2020 - TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA CARTILHA

1 - Recomenda-se que nos ‘checks ins’ realizados pelos advogados não haja a publicação 
ou exposição de prédios públicos, respeitando-se os critérios de sobriedade e discrição 
nas publicações (delegacias, fóruns e similares). 

2 - Recomenda-se a não divulgação de fotografias e/ou vídeos com exposição de 
clientes; publicação de atendimento, lista de clientes, em ‘stories’ ou ‘feed’, bem 
como Publicações em redes sociais com andamentos processuais ou decisões; ou 
ainda exposição de algum resultado de êxito em demanda judicial, mesmo que 
riscado nome, número, e dados identificadores do processo. 

3- Recomenda-se a não utilização de Páginas/links patrocinados e impulsionamento de 
publicações, pois tratam-se de meios de mercantilização e possíveis abusos do poder 
econômico. 

4- Permite-se a promoção de ‘lives’, mentorias, seminários, congressos, de forma 
remota, ou presencial, desde que tenham como objetivo a informação e que não 
induzam ao litígio e não foquem a captação de clientela, ainda que indiretamente. 

5- Permite-se o atendimento telepresencial, desde que respeitados os critérios contidos 
na tabela mínima de honorários, vedada a consulta gratuita, bem como a inclusão de links 
que direcionem a consulta ‘on line’, por caracterizar captação de clientela.

6- Recomenda-se a teor do artigo 6°, alínea ‘b’, do Provimento 94/2000, que não seja 
realizada propaganda/publicidade em locais públicos ou abertos ao público em geral, 
como a utilização de painéis, cardápios, catálogos e guias; impressos ou digitais de 
longo alcance. 

7- Recomenda-se a não Utilização do ‘Google ADS’ ou similares, em quaisquer das 
suas modalidades, por configurar indevida captação de clientela e mercantilização da 
profissão. 
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8- Admite-se o uso de máscaras com o logotipo do escritório, somente àqueles a este 
vinculados, não sendo recomendada como forma de brindes e livre distribuição, tendo 
em vista seu caráter de EPI (Equipamento de Proteção Individual). 

9- A utilização ou contratação de ‘startups’ na atividade da advocacia pode confi gurar 
captação de clientela, vedada peio EAOAB, não sendo, portanto, recomendável. 

10- O aplicativo ‘tik tok’ e/ou similares de entretenimento, por não guardarem a sobriedade 
necessária para o exercício da advocacia, não são ferramentas adequadas para a 
publicidade profi ssional. 

11- Admite-se o emprego de ‘QR Code’, ‘Cartão Digital’, ‘Web Site’, Blogs jurídicos, 
divulgação de artigos científicos com referência apenas ao endereço eletrônico 
(e-mail), sem referência ao telefone pessoal ou profissional. 

12- Nas publicações profi ssionais, recomenda-se a abstenção de expressões que induzam 
ao litígio ou possam gerar a captação de clientela.


