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TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA 
4ª TURMA 

 
Autos n°  201912915 
Assunto:  Consulta 
Consulente: Fabrício Silva Soares de Magalhães 
Relator:  Juiz Manoel Victor Ribeiro Tolêdo 
 

                      RELATÓRIO E VOTO 

 
Trata-se de consulta formulada por Fabrício Silva 

Soares de Magalhães OAB/GO sob nº 56.838 à esta Corte de Ética e 
Disciplina, por meio da qual propugna que se responda aos seguintes 
questionamentos: 

 

a) A referida consulta perquire se no contexto do 

julgamento e, bem como dos dispositivos do 

Código de Ética que versam sobre o cartão de 

visita, no tocante ao número de inscrição, se são 

de permissividade ou de constância obrigatória? 

 

É o relatório. Passo ao voto.  

 
1. Juízo de admissibilidade 

 

Sabe-se que o art. 71, inciso II, do vigente Código de 
Ética e Disciplina da OAB, atribui competência aos Ilustres Juízes 
disciplinares para “responder a consultas formuladas, em tese, sobre 
matéria ético-disciplinar”. 

 
In casu, penso que o esquadro consultivo sub examine 

obedeceu à exegese normativa citada, porquanto a solução dos 
problemas a serem enfrentados alcançará uma gama indeterminada e 
impessoal de advogados que eventualmente estejam na mesma 
latitude jurídica do consulente. 
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À luz do exposto, conheço da consulta ao passo que 
engendro análise a respeito da quaestio juris em voga. 

 

2. Número da inscrição no quadro geral da Ordem dos 

Advogados do Brasil, tratasse de uma permissividade 

ou de constância obrigatória? 

 

O código de ética e disciplina da OAB, resolução n. 

02/2015, conhecido como novo código de ética em dorso trata sobre 

a permissão de itens na publicidade profissional que promover ou nos 

cartões e material de escritório. 

 

Verificamos a redação do art. 44 do código de ética: 

 

Art. 44. Na publicidade profissional que 
promover ou nos cartões e material de 
escritório de que se utilizar, o advogado fará 
constar seu nome, nome social ou o da 
sociedade de advogados, o número ou os 
números de inscrição na OAB. (NR) 7 

§ 1º Poderão ser referidos apenas os 
títulos acadêmicos do advogado e as 
distinções honoríficas relacionadas à vida 
profissional, bem como as instituições 
jurídicas de que faça parte, e as 
especialidades a que se dedicar, o endereço, 
e- mail, site, página eletrônica, QR-code, 
logotipo e a fotografia do escritório, o horário 
de atendimento e os idiomas em que o cliente 
poderá ser atendido. 

§ 2º É vedada a inclusão de fotografias 
pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas 
do advogado, bem como menção a qualquer 
emprego, cargo ou função ocupado, atual ou 
pretérito, em qualquer órgão ou instituição, 
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salvo o de professor universitário. 
 

Dispositivo que trouxe ao consultante a existência de 

dúvida sobre o fato da inclusão do número de identificação 

profissional é somente uma possibilidade a fim de trazer credibilidade 

ou se tratasse de uma obrigação, assim devemos observar disposto 

no provimento n. 94/2000 o qual dispõem sobre publicidade, a 

propaganda e a informação da advocacia. 

 

Olhamos o disposto no § 3º do artigo 3 do provimento 

n. 94/2000 

Art. 3º São meios lícitos de publicidade 
da advocacia: 

a) a utilização de cartões de visita e de 
apresentação do escritório, contendo, 
exclusivamente, informações objetivas; 

b) a placa identificativa do escritório, 
afixada no local onde se encontra instalado; 

c) o anúncio do escritório em listas de 
telefone e análogas; 

d) a comunicação de mudança de 
endereço e de alteração de outros dados de 
identificação do escritório nos diversos meios 
de comunicação escrita, assim como por meio 
de mala- direta aos colegas e aos clientes 
cadastrados; 

e) a menção da condição de advogado e, 
se for o caso, do ramo de atuação, em 
anuários profissionais, nacionais ou 
estrangeiros; 

f) a divulgação das informações 
objetivas, relativas ao advogado ou à 
sociedade de advogados, com modicidade, 
nos meios de comunicação escrita e 
eletrônica. 

§ 1º A publicidade deve ser realizada com 
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discrição e moderação, observado o disposto 
nos arts. 28, 30 e 31 do Código de Ética e 
Disciplina. 

§ 2º 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. 

§ 3º Os anúncios de publicidade de 
serviços de advocacia devem sempre 
indicar o nome ou o nome social do 
advogado ou da sociedade de advogados com 
o respectivo número de inscrição ou de 
registro; devem, também, ser redigidos em 
português ou, se em outro idioma, fazer-se 
acompanhar da respectiva tradução. (grifo 
nosso) 

 

Observasse que o próprio consultante dispõe a 

observância do provimento número 94 de 2000 do Conselho Federal 

da OAB. 

 

O texto é claro ao dispor que DEVEM sempre estar 

indicado o nome (seja nome de registro civil ou nome social) contudo 

sempre com o número da inscrição, ou seja, tratasse de um dever de 

inclusão, portanto não é esta facultado, mais uma obrigação do 

advogado fazer-se identificar de forma correta. 

 

Finalmente, considerando-se que foram respondidas 
todas as dúvidas pautadas pela consulta. 

 

3. Dispositivo 

 
Ex positis, conheço da consulta para respondê-la no 

sentido de que: (a) o(a) advogado(a) tem por obrigação incluir nas 
publicidades permitidas pelo código de ética da advocacia o número 
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de sua inscrição, nos quadros geral da Ordem dos Advogados do 
Brasil; (b) o cartão de visita do(a) advogado(a) tem que conter 
obrigatoriamente o número de sua inscrição, perante a Seção o qual 
tem inscrição, ainda caso tenha mais de uma dever conter ambas 
inscrições. 

 
É o meu voto. 

 
Goiânia, 25 de novembro de 2019. 

 

           Juiz Manoel Victor Ribeiro Tolêdo 
                               Relator 
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TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA 
4ª TURMA 

 
Autos n°  201912915 
Assunto:  Consulta 
Consulente: Fabrício Silva Soares de Magalhães 
Relator:  Juiz Manoel Victor Ribeiro Tolêdo 
 

EMENTA. CONSULTA. MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO. 
IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL. PUBLICIDADE 
PROFISSIONAL. CARTÕES. FACHADA. MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO. OBRIGATORIEDADE DO NÚMERO DE 
IDENTIFICAÇÃO. NÚMERO DA OAB DEVER CONSTAR 
NO CARTÃO DE VISITA. 
A cognição do código de ética da OAB resolução n. 02/2015, 
cumulada com provimento número 94/2000 dispõem que é 
dever do (a) advogado (a) incluir o número da carteira da 
Ordem no cartão de visita, como disposto no art. 3 §3º do 
provimento, sob pena de configurar infração ética 
disciplinar. 

 
ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam 
os integrantes da Quarta Turma Julgadora do Tribunal de Ética e Disciplina 
da Seção de Goiás da Ordem dos Advogados do Brasil, por unanimidade, 
em conhecer da consulta para respondê-la no sentido de que: (a) o(a) 
advogado(a) tem por obrigação incluir nas publicidades permitidas pelo 
código de ética da advocacia o número de sua inscrição, nos quadros geral 
da Ordem dos Advogados do Brasil; (b) o cartão de visita do(a) 
advogado(a) tem que conter obrigatoriamente o número de sua inscrição, 
perante a Seção o qual tem inscrição, ainda caso tenha mais de uma dever 
conter ambas inscrições. 

 
                      Goiânia-GO, 25 de novembro de 2019. 

 
Euster Pereira Melo 

Presidente 
 

Juiz Manoel Victor Ribeiro Tolêdo 
Relator 
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