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RELATÓRIO 

 

Trata-se de consulta formulada pelo advogado Dr. JOEL 

RODRIGUES VIDIGAL, regularmente inscrito nos quadros da OAB/GO sob o 

n° 31.795, o qual questiona acerca do patrocínio pelo escritório de advocacia 

em ação comuniária tratando-se de evento público de prestação de serviços 

odontológicos gratuitos à população, conforme argumentos aduzidos às fls. 02 

dos presentes autos. 

 

  Às fls. 03, Presidente deste Sodalício designou-me como relator. 

 

  É o que tenho a relatar. 

 

  VOTO E SEUS FUNDAMENTOS 

 

  DO CONHECIMENTO 

 

  Presente os pressupostos de admissibilidade previstos nos artigos 

71, inciso II do Código de ética e Disciplina e artigos 51, inciso I, e 53 do 

Regimento Interno da OAB, conhecem da consulta em referência por tratar de 

matéria ética disciplinar, em tese, conforme determina o inciso II, do artigo 71 

do Código de Ética e Disciplina vigente, razão pela qual passo a aprecia-la. 
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  DO PATROCÍNIO EM AÇÕES COMUNITÁRIAS 

 

  Em síntese, extrai-se que o consulente, após as considerações 

expostas, requer o posicionamento deste Areópago acerca da vedação ou não 

de patrocínio pelo escritório de advocacia em ação comuniária tratando-se de 

evento público de prestação de serviços odontológicos gratuitos à população 

nos moldes delineados pelo Código de Ética e Disciplina e pelo Provimento 

94/2000 do CFOAB. 

 

  Examina-se 

 

De início, e de forma bem sucinta, vamos ao que diz o art. 45 do 

Código de ética e Disciplina da OAB: 

 “Art. 45. São admissíveis como formas de publicidade o 

patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou 

cultural, assim como a divulgação de boletins, por meio físico 

ou eletrônico, sobre matéria cultural de interesse dos 

advogados, desde que sua circulação fique adstrita a 

clientes e a interessados do meio jurídico”.  Grifo meu. 

 

E ainda podemos aduzir o que diz no Provimento 94/2000 do 

CFOAB no parágrafo único do art. 5º: 

“Art. 5º. São admitidos como veículos de informação publicitária 

da advocacia: 

Parágrafo único. As páginas mantidas nos meios eletrônicos de 

comunicação podem fornecer informações a respeito de 

eventos, de conferências e outras de conteúdo jurídico, 

úteis à orientação geral, contanto que estas últimas não 

envolvam casos concretos nem mencionem clientes.”  Grifo 

meu. 

 

Destarte, cumpre assinalar que o advogado pode patrocinar 

eventos ou publicações de caráter jurídico, e a regra vale para boletins, 
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panfletos, por meio físico ou eletrônico, sobre matéria de interesses dos 

advogados, desde que seja restrita a clientes e interessados do meio 

jurídico. 

 

A OAB deixa bem claro que o advogado não pode utilizar a 

publicidade com a intenção de captar clientes. Ela deve ter discrição e 

sobriedade, além de ter caráter informativo. A ideia é que não se estimule o 

litígio, nem a mercantilização da advocacia. 

 

Sendo vedado expressamente (Art. 40 CED/OAB), veicular 

publicidade por rádio, televisão, cinema, nem usar outdoors, painéis 

luminosos ou coisa parecida. Tampouco inscrições em muros, paredes, 

veículos, elevadores ou qualquer espaço público. 

 

Não pode a publicidade através de eventos estranhos à área 

jurídica, como eventos culturais, artísticos e esportivos. 

 

Neste sentido, manifestou o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB 

São Paulo: 

 

PUBLICIDADE DO ADVOGADO - PATROCÍNIO DE EVENTOS 

CULTURAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS - REFERÊNCIA NOS 

CONVITES E FAIXAS PROMOCIONAIS. A inserção de publicidade 

de advogados e escritórios de advocacia em convites para eventos e 

em faixas promocionais atinge um universo indeterminado de 

pessoas, sendo um expediente imoderado de anunciar por 

assemelhar-se a publicidade mercantil. Determina também forma 

indiscreta de anúncio, além de propiciar captação de clientela ou 

causas. Inteligência dos arts. 5º, 7º, 28 a 31 do CED e Resolução n. 

02/92. Proc. E-2.051/99 - v. U. Em 17/02/00 do parecer e ementa do 

Rel. Dr. RICARDO GARRIDO JÚNIOR - Rev. Dr. CARLOS AURÉLIO 

MOTA DE SOUZA - Presidente Dr. ROBISON BARONI. 
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A entendimento firmado pela 1ª turma de Ética Profissional do TED 

da OAB/SP, para a qual a atividade advocatícia deve ser reconhecida pela 

competência e conhecimento jurídico do advogado/sociedade e sua capacidade de 

inspirar confiança nos clientes, e não decorrente de publicidade ou patrocínio de 

eventos. 

 

O advogado não pode promover eventos em local público ou 

franqueado ao público em geral, mediante divulgação de faixas, cartazes e outros 

meios de divulgação em massa, incluindo a contrapartida pelo patrocínio a esses 

eventos. "O advogado pode promover eventos culturais, esportivos, mas não 

pode usufruir da contrapartida publicitária que o patrocínio possa gerar." 

 

   

  Conclusão 

 

  Conclui-se, conquanto, que o uso de “patrocínio” com usufruto da 

contrapartida publicitária em eventos adverso ao meio jurídico, encontra 

vedação no Código de Ética da OAB e Provimento 94/2000 do CFOAB, uma 

vez que atinge público incerto, estando claro que trata-se de evento público 

direcionado ao seguimento de odontologia. É a manifestação da maioria dos 

Tribunais de Ética da OAB do Brasil, a regra geral, embora ainda não haja 

disposição do Conselho Federal da OAB sobre o assunto. 

 

  Com essas razões, vejo claramente em nosso ordenamento a 

proibição deste tipo de patrocínio, eis que anúncios de patrocínios são 

publicitários com objetivo de mercantilização da advocacia. 

 

  É o parecer que submeto aos meu pares. 

 

  Goiânia, 07 de maio de 2019 

 

  JAIRO MENEZES DO COUTO 

          Relator 
OAB - SEÇÃO DE GOIÁS

Documento assinado digitalmente em 07/05/2019 16:05:01

Assinado por JAIRO MENEZES DO COUTO:26469081134

P
rocesso nº 201902310/2019 - T

E
D

 - C
onsulta

S
ituação: E

m
 andam

ento - Ú
ltim

o andam
ento: T

E
D

 - A
guardando T

rânsito em
 Julgado

U
suário: B

runa de P
aula M

undim
 - D

ata: 09/05/2019 10:46:32


