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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DA 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A BANCADA DE SANTA CATARINA NESTE CONSELHO FEDERAL, vem à 
presença de Vossa Excelência, apresentar proposição, nos seguintes termos:  
 
 
Consoante o teor do Provimento nº 205/2021, que entrou em vigor em agosto 
último, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados tratou de atualizar e 
sistematizar a publicidade na advocacia em novos tempos de tecnologia de 
informação e redes sociais.  
 
A norma vem balizada por princípios que norteiam o exercício do mister da 
advocacia como integrante do sistema de justiça em especial, o art. 133 da 
Constituição Federal de 1988, bem como o Estatuto da Advocacia e o Codigo de 
ética e Disciplina.  
 
Dentre os balizamentos conferidos pelo aludido provimento, está expressamente 
estabelecido que:  
 
 

Art. 6º Fica vedada, na publicidade ativa, qualquer informação 
relativa às dimensões, qualidades ou estrutura física do 
escritório, assim como a menção à promessa de resultados ou a 
utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. 

 

Parágrafo único. Fica vedada em qualquer publicidade a 
ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, 
como uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de 
consumo, bem como a menção à promessa de resultados ou a 
utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. 

 

Referido dispositivo, após aprovado, passou a ser alvo de interpretações variadas 
e como tal, críticas formuladas pela advocacia.  
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É certo que na interpretação sistemática dos dispositivos, a intenção de regular a 
matéria foi sempre a de conferir segurança jurídica aos mais de um milhão de 
advogadas e advogados no Brasil e como tal, dar uniformidade a aplicação da 
norma pelos Tribunais de ética.  

 
Isso porque, apesar da intenção na sua edição estar voltada a vedar ostentação 
inadequada dos inscritos ao apresentar a publicidade profissional, acabou por 
gerar dúvida sobre a sua incidência à vida privada do advogado e advogada que 
efetivamente não é nem poderia ser o papel de nossa entidade.  

 

No intuito de atender o conteúdo finalístico da aludida norma e também de 
aclarar eventual dúvida pela classe, a bancada de Santa Catarina neste 
Conselho Federal formula esta proposição, para o fim de alterar o parágrafo 
único do Art. 6º do provimento 205/2011, com a seguinte proposta de redação: 

 

Parágrafo único. Fica vedada em qualquer publicidade 
profissional a ostentação de bens relativos ao exercício da 
profissão, como uso de veículos, viagens, hospedagens e bens 
de consumo, bem como a menção à promessa de resultados ou 
a utilização de casos concretos para oferta de atuação 
profissional. 

 

 

Nestes termos, p. deferimento.  

 

Florianópolis, 20 de setembro de 2021. 
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