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RESUMO

O presente estudo tem como objetivo analisar como a publicidade vem sendo
aplicada pelos advogados no Brasil de forma prática e real, em contraposto com a
observância dos limites impostos pelo Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil. O trabalho considerou e examinou o advento e
desenvolvimento da tecnologia e da internet nas últimas décadas, a resistência por
grande parte dos adeptos da advocacia tradicionalista e as consequências dessa
redenção tardia a tais ferramentas. O Provimento 205/2021 do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil foi amplamente destrinchado, assim como foi
exposta a jurisprudência atualizada do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB.
Buscou-se a exposição das vantagens do exercício da publicidade por parte dos
advogados brasileiros, em especial por meio do marketing jurídico digital e das
redes sociais.

Palavras-chave: Publicidade. Marketing jurídico. Marketing Digital. Provimento
205/2021. Código de ética e Disciplina da OAB.



ABSTRACT

The present study seeks to analyze how publicity has been applied by lawyers in
Brazil in a practical and real way, in contrast to the observance of the limits imposed
by the Code of Ethics and Discipline of the Brazilian Bar Association. The work
considered and examined the advent and development of technology and the
internet in recent decades, the resistance by most adherents of traditionalist
advocacy and the consequences of this late redemption to such tools. Provision
205/2021 of the Federal Council of the Brazilian Bar Association was largely
unraveled, as well as the updated jurisprudence of the Court of Ethics and Discipline
of the OAB. We sought to expose the advantages of the exercise of publicity by
Brazilian lawyers, especially through digital legal marketing and social networks.

Keywords: Publicity. Legal marketing. Digital marketing. Provision 205/2021. OAB
Code of Ethics and Discipline.
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INTRODUÇÃO

A globalização e os avanços da tecnologia, com o advento da era da

informação, vêm revolucionando a existência e as relações humanas, assim como a

vida profissional da maioria das pessoas, que precisa se adaptar às exigências de

uma nova realidade.

Para os profissionais da advocacia não tem sido diferente, e mesmo que a

tradicionalidade da área tenha atrasado essa adaptação, é chegado o momento em

que se pode declarar inevitável render-se aos efeitos da modernização, porém,

diante de uma grande limitação ética imposta à classe, muitas dúvidas e

inseguranças podem surgir por parte dos advogados.

O principal questionamento que rege o presente trabalho é: como o

advogado deve trabalhar a publicidade, adaptando-se aos avanços da tecnologia e

nas novas formas de marketing e consumo sem ferir a ética que a profissão exige?

O objetivo geral do estudo é demonstrar os novos desafios da sociedade 4.0

na atuação do advogado e na manutenção da ética e seu correspondente

regulamento profissional, de modo a destrinchar a regulamentação profissional do

advogado para que se esta acompanhou a evolução do direito e dos avanços da

tecnologia para a garantia da ética.

Será realizada a explanação dos novos desafios do advogado frente à

tecnologia, e ante à nova postura cobrada como profissional em uma sociedade

moderna, que evolui e progride – no sentido tecnológico – em alta velocidade, e as

reveses da modernização da profissão.

Serão demonstrados o cabimento e os desdobramentos da modernização da

regulação ética, e as possibilidades da utilização da publicidade – em especial, do

marketing jurídico digital - de modo a trazer enormes vantagens ao advogado,

frente ao mercado amplamente competitivo.

O recentemente publicado Provimento 205/2021 do Conselho Federal da

Ordem dos Advogados do Brasil foi amplamente destrinchado, assim como



expostos fatos sobre o acaloramento das discussões acerca do regramento, e a

repercussão do Provimento diante de casos concretos e da jurisprudência do

Tribunal de Ética e Disciplina da OAB.

A metodologia utilizada no presente estudo é a pesquisa qualitativa, através

de uma linha jurídico-dogmática e crítico-metodológica, a partir de análises da Lei

8.906/1994, o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil e do

Código de Ética e Disciplina da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil,

além da Jurisprudência dos Tribunais de Ética e Disciplina das Seccionais da OAB.

No primeiro capítulo, será abordada a postura moderna dos advogados no

Brasil, frente às diversas mudanças que vem ocorrendo na realidade, e uma enxuta

análise histórica sobre o desenvolvimento da advocacia e dos cursos de Direito no

país, além de uma introdução às transformações causadas pela tecnologia no

mercado.

No segundo capítulo, serão verificadas as consequências diretas da

influência da tecnologia no Direito e na realidade profissional do advogado, e

estudadas as principais ferramentas de trabalho e facilidades que são frutos desse

avanço, e como têm sido usadas pelos profissionais em seu dia a dia.

No terceiro capítulo, será feita uma discussão comparando os limites éticos

impostos ao advogado frente aos avanços tecnológicos, com o detalhamento das

regras postas pela Ordem dos Advogados do Brasil e das implicações do

Provimento 205/2021, além da evidenciação do impacto das redes sociais no

trabalho dos advogados na atualidade.



1 A NOVA POSTURA DO ADVOGADO NO BRASIL E A ÉTICA PROFISSIONAL

A era da informação e da tecnologia trouxe inúmeras mudanças, na forma de

viver, de se relacionar e obviamente de trabalhar, e todas as profissões foram

afetadas. O profissional do Direito, mesmo sendo praticante de uma das profissões

mais tradicionais da história humana, não ficou de fora dessas transformações.

Hoje, além de o advogado ter de lidar com a alta competitividade e com a

concorrência que parece estar em eterna crescente, deve preocupar-se em

atualizar-se, diferenciar-se e destacar-se frente às novas atribuições e exigências

postas pelo mercado de trabalho.

Advogados são vistos como seres tradicionais e incentivados à busca de

estabilidade, não apenas no sentido objetivo-financeiro da profissão, mas no próprio

exercício desta, e desde sempre, no geral, avessos e resistentes à mudanças.

Acontece que o ritmo frenético das transformações causadas pela tecnologia

já mudou a realidade do exercício do Direito, não havendo mais tempo e nem

espaço para que se ignore os fatos e o novo cenário e é importante se perguntar:

como enxergar nessas mudanças não os obstáculos e dificuldades, mas as

vantagens e benefícios que a modernidade dispõe para quem se engaja?

A internet é a principal ferramenta responsável por essa revolução, e dentro

dela, as redes sociais nos últimos anos exercem o papel principal. Diante disso, o

maior desafio dos advogados brasileiros tem sido fazer uso das tecnologias sem

ferir a ética profissional e sem a banalização de sua imagem.

O advogado é uma das profissões onde não se visa apenas o exercício do

ofício ou o próprio sustento, mas é exigido deste uma função social pela própria

Constituição Federal que estabelece que ‘’o advogado é indispensável à

administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no

exercício de sua profissão, nos limites da lei’’ .1

Portanto, ao exercer sua atividade, deve observar não apenas o disposto a

qualquer profissional regular, mas seu papel diante da sociedade, e as regras

1 CRFB/88. Artigo 133. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 25/01/2022.



postas ao exercício de seu trabalho - como o Código de Ética - devem ser

estabelecidas visando o cumprimento efetivo deste dever.

Porém, o atual Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, principal

norma para a prática advocatícia, infelizmente não acompanhou as indiscutíveis

mudanças da sociedade, e a necessidade de sua atualização já é visto como

necessidade de extrema urgência para que o profissional do Direito não seja

prejudicado ao ficar extremamente travado diante de regras que podem não fazer

mais sentido frente às novas formas de trabalho.

Se antes os clientes tinham como pré-requisitos na escolha de um advogado

para representá-los critérios como o reconhecimento perante a sociedade, a

tradicionalidade do escritório ou o poderio econômico do profissional, além de

esperarem uma postura distante e fria desse profissional, com ares de

superioridade, hoje as principais exigências são a rapidez, a eficiência e o

dinamismo, o suporte contínuo e a capacidade de adaptação e de resolução rápida

de problemas.

Com isso, a publicidade no mercado advocatício, que se dava principalmente

pela força do tradicionalismo, das indicações e pela força do nome, e que com isso

beneficiava de forma praticamente integral apenas às grandes firmas, hoje vêm

transformando-se amplamente, principalmente com o advento das redes sociais,

que dão espaço para todos os tipos de advogados e que fazem com que a

comunicação atinja outro patamar.

Diante disso fica clara a latente necessidade da revisão e adequação dos

limites e determinismos éticos, de modo a facilitar a vida dos advogados brasileiros

e ao mesmo tempo manter a dignidade da advocacia, que apesar de precisar

ajustar-se à nova realidade, deve da mesma forma preservar uma postura íntegra e

respeitável, devido ao seu papel diante não só de sua clientela direta, mas da

sociedade inteira.

1.1 DEONTOLOGIA E A NECESSIDADE DA ÉTICA NO DIREITO



Dentro do mundo jurídico, a ética profissional é denominada deontologia

jurídica. O termo deontologia, originalmente derivado do grego ‘’deontos’’ ou ‘’déon’’,

que significa dever ou obrigação e ‘’logos’’ significa palavra, discurso ou tratado,

portanto a deontologia poderia ser definida como a ‘’ciência dos deveres’’ do

profissional do direito, e diante dessa perspectiva, demonstra-se inclusive como um

termo incompleto visto que as disposições éticas na advocacia não abrangem

somente o cumprimento dos deveres, mas também a proteção dos direitos dos

advogados.

Este termo foi introduzido inicialmente pelo jurista e filósofo Jeremy Bentham2

, que propôs que a ética fosse tratada como fundamento de dever e normas, o que

na prática acontece na atualidade, visto que a ética tem grandessíssimo destaque

na formação dos estudantes de direito e na prática dos advogados.

A Ética é disciplina obrigatória nas faculdades de Direito no Brasil, e o Exame

de Ordem da Ordem dos Advogados do Brasil, cuja a aprovação é exigida para

exercício da profissão, dá total destaque para a ética, sendo a matéria de maior

relevância na prova.

Para entender melhor a deontologia jurídica, é indispensável o conhecimento

da distinção entre ética e moral, pois a ética preocupa-se com a regulação do

comportamento humano através de normas, sendo algo concreto, objetivo,

determinadamente exposto e muitas vezes delimitado de forma clara.

Já a moral, é algo que pertence aos domínios da consciência e que atua de

forma interna, individualmente em cada pessoa, portanto é algo fundamentalmente

subjetivo. Segundo Miguel Reale, um dos maiores juristas brasileiros e maior

referência do assunto em nosso país, ‘’a moral representaria a realização da ética

em concreto, em nossa experiência de todos os dias, enquanto a ética se trataria de

uma forma de ‘’moral prática’’ .3

Ainda segundo o mesmo, ‘’a ética tem por fim determinar os valores

fundantes do comportamento humano’’ , portanto, poderíamos defini-la como uma4

4 Idem.

3 REALE, Miguel. Variações sobre ética e moral. Disponível em:
<http://www.miguelreale.com.br/artigos/veticam.htm>. Acessado em 18 Ago. 2021.

2 YABIKU, Roger Moko. Ética e Direito no utilitarismo de Jeremy Bentham. Disponível em: <
https://jus.com.br/artigos/20642/etica-e-direito-no-utilitarismo-de-jeremy-bentham>. Acesso em
25/01/2022.

http://www.miguelreale.com.br/artigos/veticam.htm


espécie de triagem de externalização dos fundamentos morais de um indivíduo, e se

tratando do exercício de uma profissão, como na advocacia, dos fundamentos

morais de uma classe profissional e de uma sociedade inteira.

A moral, que tem sua origem etimológica na palavra grega ‘’mores’’, que pode

ser interpretada como ‘’costumes’’, traz uma concretude prática maior do que a

ética, enquanto a ética possui uma natureza mais ampla, abrangendo o

entendimento de ‘’ciência da práxis’’, como filosoficamente disciplinavam Platão e

Aristóteles , portanto, detém função mais transcendente no estabelecimento de5

princípios gerais de conduta.

Diante desses desdobramentos, pode-se enxergar que os profissionais do

Direito têm enorme responsabilidade ao empenhar-se na busca da lei, não apenas

diante dos casos concretos, mas de como aplicá-la da maneira mais efetiva,

equilibrando essa busca pelo melhor resultado com a manutenção de princípios e

valores sociais e da dignidade humana, do decoro profissional, do bom

relacionamento com os colegas de profissão, no respeito ao determinado pela

Ordem e na interação com seus clientes.

Portanto, a deontologia jurídica, estudo da ética profissional dos operadores

do Direito, é ciência imprescindível para o bom exercício da advocacia, pois confere

estabilidade e um ‘’norte’’ aos patronos, e como ciência, também deve adequar-se

ao desenvolvimento social e à modernidade, e a delimitação de condutas deve se

atualizar sempre que necessário.

1.2 MUDANÇAS DAS PERSPECTIVAS DOS CURSOS DE DIREITO NO BRASIL

O Brasil é recordista em número de cursos de Direito, tendo mais cursos que

a China, os Estados Unidos e a Europa juntos . Infelizmente essa massificação do6

Ensino Jurídico trouxe e traz grandes problemas diante do nível de exigência que

um profissional do Direito encontra no mercado de trabalho, pois a maioria das

6 TENENTE, Luiza. Saiba como se destacar no mercado. Disponível em:
https://g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/noticia/brasil-tem-mais-faculdades-de-direito-que-chi
na-eua-e-europa-juntos-saiba-como-se-destacar-no-mercado.ghtml. Acessado em 18. Ago. 2021.

5 FERREIRA, Adriano. Aristóteles: filosofia, ciência e práxis. Disponível em: <
https://direito.legal/filosofia-do-direito/13-aristoteles-filosofia-ciencia-e-praxis/>. Acesso em
25/01/2022.

https://g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/noticia/brasil-tem-mais-faculdades-de-direito-que-china-eua-e-europa-juntos-saiba-como-se-destacar-no-mercado.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/guia-de-carreiras/noticia/brasil-tem-mais-faculdades-de-direito-que-china-eua-e-europa-juntos-saiba-como-se-destacar-no-mercado.ghtml


instituições não oferece o aprendizado com a profundidade necessária ou com a

qualidade suficiente.

Isto faz com que se perpetue no Brasil um modelo de curso ultrapassado e7

que se limita ao básico que foi determinado em uma realidade ultrapassada -

quando atinge esse básico -, que reflete na saturação do mercado em quantidade e

em paradoxo, na falta de profissionais qualificados e preparados para as exigências

do exercício efetivo da advocacia, que é sempre desafiadora e muitas vezes

desgastante, até mesmo para os profissionais bem desenvolvidos.

O Direito sempre foi visto como um curso ‘’elitizado’’, e se até hoje, com todo

esse número de cursos existentes é assim, no passado isso era ainda mais

difundido, visto que apenas os jovens de famílias ricas tinham condições de cursar

Direito, sendo inclusive o principal curso formador de grandes influências e

personalidades políticas e econômicas na história do Brasil. Era um ‘’curso de

poderosos’’.

No período colonial, não existiam instituições de ensino superior no Brasil e a

formação acadêmica era realizada em Portugal, mais especificamente na

Universidade de Coimbra, instituição existente até hoje e tradicionalíssima no diz

respeito à história do Direito no mundo. Apenas em 1827 começaram a ser criados

os primeiros cursos jurídicos no Brasil, com a chegada e instalação da família real,

sendo pioneiras as cidades de Olinda e São Paulo .8

Dentro de todo o contexto histórico e social da época, ser estudante de

Direito e posteriormente bacharel, significava não apenas o advento da ascensão

social, mas a participação das principais funções da administração estatal e de

domínio da sociedade como um todo, e esse status social reservado ao operador do

8 ASSUNÇÃO, José Ribamar da Costa. A criação dos cursos jurídicos no Brasil e o dia do
advogado. Disponível em:<
https://jus.com.br/artigos/59984/a-criacao-dos-cursos-juridicos-no-brasil-e-o-dia-do-advogado#:~:text
=A%20cria%C3%A7%C3%A3o%20dos%20cursos%20jur%C3%ADdicos%20no%20Brasil%2C%20e
m%2011%20de,visava%20a%20forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20ju%C3%ADzes.&text=Essa%2
0lei%20imperial%20criou%20os,outro%20em%20Olinda%20(PE).> Acessado em 18 Ago. 2021.

7 SANTOS, Juliana Floriano. O ensino do Direito no Brasil e as alternativas para a melhoria de
sua qualidade. Disponível em: <
https://jus.com.br/artigos/18251/o-ensino-do-direito-no-brasil-e-as-alternativas-para-a-melhoria-de-su
a-qualidade>. Acesso em 25/01/2022.

https://jus.com.br/artigos/59984/a-criacao-dos-cursos-juridicos-no-brasil-e-o-dia-do-advogado#:~:text=A%20cria%C3%A7%C3%A3o%20dos%20cursos%20jur%C3%ADdicos%20no%20Brasil%2C%20em%2011%20de,visava%20a%20forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20ju%C3%ADzes.&text=Essa%20lei%20imperial%20criou%20os,outro%20em%20Olinda%20(PE)
https://jus.com.br/artigos/59984/a-criacao-dos-cursos-juridicos-no-brasil-e-o-dia-do-advogado#:~:text=A%20cria%C3%A7%C3%A3o%20dos%20cursos%20jur%C3%ADdicos%20no%20Brasil%2C%20em%2011%20de,visava%20a%20forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20ju%C3%ADzes.&text=Essa%20lei%20imperial%20criou%20os,outro%20em%20Olinda%20(PE)
https://jus.com.br/artigos/59984/a-criacao-dos-cursos-juridicos-no-brasil-e-o-dia-do-advogado#:~:text=A%20cria%C3%A7%C3%A3o%20dos%20cursos%20jur%C3%ADdicos%20no%20Brasil%2C%20em%2011%20de,visava%20a%20forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20ju%C3%ADzes.&text=Essa%20lei%20imperial%20criou%20os,outro%20em%20Olinda%20(PE)
https://jus.com.br/artigos/59984/a-criacao-dos-cursos-juridicos-no-brasil-e-o-dia-do-advogado#:~:text=A%20cria%C3%A7%C3%A3o%20dos%20cursos%20jur%C3%ADdicos%20no%20Brasil%2C%20em%2011%20de,visava%20a%20forma%C3%A7%C3%A3o%20de%20ju%C3%ADzes.&text=Essa%20lei%20imperial%20criou%20os,outro%20em%20Olinda%20(PE)


Direito reflete-se até hoje no que diz respeito às expectativas sociais e particulares

da profissão.9

Com as reformas sociais, as mudanças na legislação e no disposto pela

nossa Constituição Federal de 1988 - que deu a OAB uma proteção e um prestígio

especial, por exemplo - algumas inovações foram trazidas às diretrizes do Ensino

Jurídico no Brasil, porém o que claramente se vê, diante de uma educação

totalmente descontextualizada da realidade social, é que tais mudanças ainda não

são suficientemente efetivas.

No que tange à deontologia jurídica, obviamente diante de uma instrução

arcaica, extremamente dogmática e atrasada, o estudo da ética também fica

prejudicado e ineficaz, mesmo que na teoria tenha obrigatoriedade no curso e

grande destaque no Exame de Ordem e no exercício da profissão.

Mesmo que o estudante de Direito decore todo o Código de Ética da Ordem,

encontra grande dificuldade em ter uma postura crítica e reflexiva e de encaixar o

disposto diante de desafios práticos que uma profissão oriunda das Ciências

Humanas traz, visto que não lida apenas com leis e papéis, mas com pessoas e

problemas reais, exigindo-se uma profundidade de conhecimento que não é

desenvolvida nas cadeiras acadêmicas.

Soma-se isso à deficiência de limites éticos e morais da própria sociedade

brasileira como um todo, que vive em crise e que nos últimos anos tomou uma

postura de polarização e guerras ferrenhas de opinião, vista não só nos

desdobramentos políticos, mas inclusive no atual ambiente de insegurança jurídica,

o que traz ainda mais confusão e insegurança, no estudo e no exercício do Direito.

1.3 O EXERCÍCIO DA MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM E A ÉTICA

O Poder Judiciário no Brasil é uma instituição completamente sobrecarregada

e que se move em geral de forma lenta, em razão da discrepância entre a demanda

e seu efetivo estrutural e de mão de obra. No Brasil, a cultura não se difundiu no

sentido de resolver os conflitos da forma mais harmoniosa possível, mas pelo

contrário, há um incentivo ao litígio.

9 Idem.



Assim, como formas de efetivar o acesso à justiça, surgiram alternativas

como a conciliação, a mediação e a arbitragem, objetivando desafogar o Poder

Judiciário e permitir uma solução mais rápida e eficiente sem a necessidade de um

julgamento. Portanto, esses métodos podem ser conceituados como uma alternativa

para resolução de conflitos, com a cooperação das partes envolvidas na lide .10

A mediação e a conciliação são modalidades autônomas, as próprias partes

envolvidas atingem um consenso e firmam um acordo com auxílio de terceiro neutro

Já a arbitragem trata-se de modalidades heterônoma, onde o juiz arbitral, um

terceiro, decide a disputa, tendo sua decisão, em regra, caráter vinculante e decisivo

.11

1.3.1 Mediação e conciliação

Na mediação e na conciliação, há sempre a intervenção de um terceiro, que

age no sentido de facilitar a resolução do conflito. Porém enquanto na conciliação o

facilitador age apenas no sentido de demonstrar as vantagens de um possível

acordo e de esclarecer os riscos, na mediação este detém atuação mais ativa, onde

esse pode esmiuçar detalhes e propor soluções.

O mediador age como um verdadeiro ‘’administrador do conflito’’, por isso

a mediação é a alternativa mais indicada para situações em que as partes possuem

um conflito que se arrasta no tempo e, geralmente, quando há interesse na

continuidade das relações entres as partes, sejam estas pessoais ou comerciais .12

Sendo a conciliação uma modalidade menos ativa de resolução de conflitos,

costuma acontecer de forma mais ágil, geralmente bastando a ocorrência de apenas

uma sessão, sendo mais célere que a mediação.

Em resumo, a mediação é adequada para tratar dos conflitos

multidimensionais e complexos, tendo o objetivo principal de transformar o conflito,

12 SEVERO, Luciana. FERREIRA, Daniel Brantes. A diferença entre conciliação, mediação e
arbitragem. Disponível em: <
https://www.direitoprofissional.com/diferenca-entre-conciliacao-mediacao-e-arbitragem/>. Acesso em
14/08/2021.

11 SEVERO, Luciana. FERREIRA, Daniel Brantes. A diferença entre conciliação, mediação e
arbitragem. Disponível em: <
https://www.direitoprofissional.com/diferenca-entre-conciliacao-mediacao-e-arbitragem/>. Acesso em
14/08/2021.

10 SILVEIRA, Luciene Santos. A mediação como solução de conflitos e a ética.  Disponível em:
<https://core.ac.uk/download/16754334.pdf >. Acesso em 14/08/2021.

https://www.direitoprofissional.com/mediacao/
https://www.direitoprofissional.com/diferenca-entre-conciliacao-mediacao-e-arbitragem/
https://www.direitoprofissional.com/diferenca-entre-conciliacao-mediacao-e-arbitragem/


empenhando-se juntamente às partes. Já a conciliação focaliza na busca de uma

solução viável, de um acordo.

As principais semelhanças entre essas alternativas de resolução de conflitos

já demonstram o quanto a ética profissional é um dos princípios que as regem,

sendo: ‘’confidencialidade, decisão informada, competência, imparcialidade e

autonomia. E a principal distinção é o acordo como fruto da restauração do diálogo

e da reformulação da relação na mediação, e o acordo como objeto principal na

conciliação’’ .13

A ética tem papel fundamental na mediação e na conciliação, de forma que

as partes envolvidas no conflito sintam confiança não só no procedimento, mas

também no facilitador, seja este conciliador ou mediador. Em razão disso, fica clara

a  necessidade do mediador ser um agente absolutamente imparcial .14

1.3.2 Arbitragem

A arbitragem nasce a partir da assinatura de um contrato onde haja uma

cláusula ou convenção de arbitragem, de maneira preventiva ao surgimento de

possíveis conflitos, ou diante do compromisso arbitral, quando o conflito é

anteriormente existente à lide.

A Lei 9.307/96 regula o exercício da arbitragem, ‘’e somente poderá ser

submetido a arbitragem disputa que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis,

ou seja, que envolvam direitos patrimoniais, negociáveis e alienáveis (arbitrabilidade

objetiva)’’ .15

A arbitragem está elencada em dois tipos principais, sendo estes a

arbitragem institucional e a arbitragem ad hoc ou avulsa. A mais comum, na

utilização prática, é a institucional, pois traz mais comodidade às partes, vez que a

instituição arbitral administra o procedimento como um todo, trazendo mais

segurança.

15 SEVERO, Luciana. FERREIRA, Daniel Brantes. A diferença entre conciliação, mediação e
arbitragem. Disponível em: <
https://www.direitoprofissional.com/diferenca-entre-conciliacao-mediacao-e-arbitragem/>. Acesso em
14/08/2021

14 SILVEIRA, Luciene Santos. A mediação como solução de conflitos e a ética.  Disponível em:
<https://core.ac.uk/download/16754334.pdf >. Acesso em 14/08/2021.

13 Idem.

https://www.direitoprofissional.com/diferenca-entre-conciliacao-mediacao-e-arbitragem/


Os árbitros são, em geral, especialistas reconhecidos no tema, assim

conseguem gerar a confiança necessária para que as partes sintam a segurança

imprescindível na validade e justeza de suas sentenças, tendo também estes

profissionais, mais liberdade que os juízes no que tange à produção de provas e nos

desdobramentos para conhecimento dos fatos relativos aos processos.

A sentença arbitral possui natureza de título executivo extrajudicial, conforme

artigo 515, VII do Código de Processo Civil e artigo 31 da Lei de arbitragem, e é

proferida pelo árbitro, que é um juiz privado, ou por um tribunal arbitral, que é um

painel composto por três árbitros.

A participação do advogado na arbitragem tem caráter facultativo, porém é

cada vez mais latente a necessidade de atuação deste, com o aumento da

demanda e da complexidade da atuação arbitral, não só na atuação como patrono

em favor das partes, mas nos papéis de assessoria e consultoria nas próprias

câmaras arbitrais, que devem ter pelo menos um advogado em seu corpo funcional.

As regras e princípios éticos do exercício da advocacia devem ser

observados integralmente pelos advogados também no procedimento de

arbitragem, além das peculiaridades e características oportunas que o próprio

instituto traz, principalmente no que tange ao sigilo profissional.

O procedimento de arbitragem corre em completo sigilo, para proteção e

benefício de ambas as partes, devendo o advogado guarda segredo absoluto sobre

os casos nos quais trabalha, e os segredos e informações compartilhadas pelos

clientes não podem ser revelados sem uma justa causa.

Antes mesmo da inclusão da cláusula compromissória de arbitragem em um

contrato, o advogado deve observar princípios éticos importantes, como o fato da

câmara arbitral eleita para figurar como instituição competente para resolução da

lide ter suficiente idoneidade para cuidar de eventual litígio que possa arremeter às

partes.

Há casos em que as escolhas dos juízos de arbitragem são realizadas em

função de relacionamentos interpessoais com componentes das câmaras, o que

claramente configura grave infração ética, diante da parcialidade de qualquer

decisão que possa vir a ser divulgada.



E não é importante apenas que os advogados sigam princípios éticos no seu

atuar como patrono, mas que também orientem seus clientes nesse sentido como

faria em um processo na justiça, tanto no decorrer do procedimento, quanto no

sentido de que uma vez proferida a sentença, essa deve ser cumprida de forma

regular e espontânea, com a mesma seriedade de uma decisão proferida por um

magistrado.

Portanto, ao participar de um procedimento de arbitragem, o operador do

direito deve observar todos os preceitos de natureza ética aos quais é submetido

atuando diante do Poder Judiciário ou mesmo de forma extrajudicial, mantendo sua

conduta transparente, honesta e hígida, de modo que a rapidez que se espera dos

métodos alternativos não seja causa de perda da segurança necessária para

qualquer modalidade de resolução de conflitos.

1.4 ÉTICA, DIREITO E TECNOLOGIA

A ética é assunto clássico e habitual desde o nascimento da filosofia, vista

hoje como parte dela, no que tange ao estudo da moral e do relacionamento desta

com a prática das relações humanas. O estudo da ética traz luz aos princípios e

valores que norteiam nossa existência e convivência enquanto sociedade.

A conduta humana sempre foi carregada de valores e regras morais, as

ações e reações do homem sempre tiveram uma imposição do esperado e

respeitável, ou no mínimo do civilizado, de acordo com o que é visto como civilizado

em cada sociedade.

Como afirmou um dos filósofos gregos mais conhecidos do mundo e de

enorme relevância, principalmente para a Civilização Ocidental, Aristóteles:

A característica específica do homem em comparação com os outros
animais é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do
justo e do injusto e de outras qualidades morais.’’ 16

Portanto, o ser humano é um ser moral, capaz de avaliar a própria conduta e

a dos demais ao seu redor, a partir de valores, agindo de acordo com estes, que são

definidos a partir daquilo que tem maior importância ou prioridade para ele. Desta

16 Política, p. 15.



forma, entende-se que tudo o que um indivíduo realiza pode ser hierarquizado

conforme as noções de bem e justiça que são compartilhadas por um grupo de

pessoas, em um determinado momento da existência.

Como no Direito a moral é um dos balizadores mais importantes, sendo

inclusive um dos fundamentos para sua existência, a manutenção da ética deve ser

tema de preocupação e validação de todo profissional da área, seja esse criador ou

operador do direito, como no caso dos advogados.

As normas, morais ou jurídicas, são postas pelos membros da sociedade,

sendo destinadas à regulação das relações desse grupo de indivíduos, assim,

apresentam alguns aspectos em comum, como a imperatividade, a busca da melhor

convivência, valores culturais próprios de uma determinada sociedade, o caráter

histórico etc.17

Como o impacto da tecnologia afetou e continua afetando as relações

humanas e até mesmo transformando a visão e interpretação de conceitos

fundamentais do ponto de vista filosófico e sociológico, obviamente tais impactos

adentram os portões do Direito, e devem ser considerados e analisados.

Vive-se hoje em um mundo cada vez mais globalizado, mais aproximado,

seja por enormes aviões cada vez mais modernos e velozes ou por pequenos

smartphones que possibilitam ao ser humano uma proximidade ‘’inimaginável’’ há

alguns séculos, quiçá décadas atrás.

Em uma perspectiva mundial, é possível citar alguns exemplos como a

Primavera Árabe , a onda revolucionária ocorrida em países do Oriente Médio e do18

Norte Africano iniciada em 2010, onde o povo clamou por mais direitos,

especialmente os fundamentais e por democracia, protestando por mais justiça e

liberdade, onde a internet, especialmente as redes sociais, teve papel crucial como

ferramenta possibilitadora de comunicação entre os interessados e de

sensibilização ao resto do planeta, na luta contra os regimes ditatoriais.

No Brasil não tem sido diferente, como nos protestos políticos iniciados no

ano de 2013, onde grande parte da população, com cada vez mais acesso à

18 SIMÕES, Rogério. O que foi e como terminou a primavera árabe?. Disponível em: <
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55379502>. Acesso em 25/01/2022.

17 COTRIM, Gilberto; FERNANDES, Mirna; Fundamentos da Filosofia. 1. Ed. – São Paulo:
Saraiva,2010.



informação por meio da internet, eclodiu uma revolta diante dos escândalos de

corrupção cada vez mais frequentes no Estado, demonstrando que as interações

nos meios digitais têm feito com que as pessoas exijam mais incisivamente seus

direitos.

Desta forma, a facilitação na troca de informação e experiências entre

pessoas, empresas, governos e instituições - públicas ou privadas -, trouxe a esse

mundo globalizado muitas soluções à antigas dificuldades, mas também novos

problemas e dentre estes, a manutenção da ética nas relações de todos os tipos,

incluindo as jurídicas.

Questões como privacidade, propriedade intelectual, virtualização de relações

patrimoniais e mudanças na forma de documentar tais relações, transações

financeiras, consumo de bens e serviços em empresas e plataformas digitais, limites

da exposição própria e de terceiros, revenge porn , fraudes, roubos, repasse e19

venda de dados por companhias, extorsão cibernética e ransomware ,20

criptomoedas e sua regulação, dentre outros, têm sido cada vez mais motivo de

debate social e jurídico.

Vive-se uma evolução tecnológica sem precedentes, que traz novas questões

éticas ao cerne da discussão em nossa sociedade, o que fez com que surgissem

alguns Projetos de Lei nos últimos anos, especialmente na última década, que

visaram e visam a introdução eficaz do Direito na era amplamente digital que

vivemos.

Pode-se citar como maiores exemplos a Lei Nº 12.965, de 23 de abril de

2014, conhecida como o ‘’Marco Civil da Internet’’, a Lei nº: 8.248/91 ou ‘’Lei de

Informática’’, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ou LGPD, nº 13.709/2018

e a Lei Nº 12.737/2012 - conhecida como Lei Carolina Dieckmann - , que foi

responsável pela introdução de três tipos penais específicos envolvendo crimes

informáticos.

Tudo isso demonstra como o avanço da tecnologia deve vir acompanhado de

discussões e delimitações éticas que o Direito até então, infelizmente, não

20 Um tipo de malware que impede os usuários de acessarem seus arquivos e sistemas pessoais,
para que oc cibercriminosos possam exigir resgate para a recuperação do acesso.

19 Ato de divulgar, através da internet, fotos ou vídeos de momentos íntimos, com consentimento,
com o objetivo de vingar-se da vítima.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.965-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.965-2014?OpenDocument
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033783/lei-12737-12


consegue acompanhar no mesmo ritmo, visto que as mudanças estão cada vez

mais rápidas e os problemas cada vez mais profundos e complexos, e o ser

humano, por mais que ache que sim devido a imersão nessa nova realidade, não

opera no mesmo ritmo que as máquinas e seus hardwares e softwares.

2 A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NO DIREITO

Pode-se dizer que o Direito já nasceu enquanto ciência jurídica ‘’atrasado’ em

suas finalidades, visto que foi posto para solucionar conflitos e satisfazer anseios

que já existiam na realidade da sociedade, e que assim continua sendo, pois a

criação de normas jurídicas no Brasil pauta-se muitas vezes em ‘’apagar incêndios’’.

Não à toa, tem-se uma visão da área como um ramo clássico, tradicional, e

‘’quadrado’’, ou seja, adepto e travado às formalidades. Porém, as últimas gerações

vêm se tornando cada vez mais conhecedoras e dependentes da tecnologia, que

não para de evoluir e expandir-se como ferramenta essencial para todos os ramos

da sociedade, sendo estes profissionais ou não.

Em todas as áreas, quem não se adapta à tecnologia, seus sistemas,

facilidades e procedimentos, fica defasado, prejudicado no alcance de seu trabalho

e oportunidades e até mesmo desconhecido, a depender da importância dada às

ferramentas tecnológicas em cada profissão. E no Direito, apesar de ter sido uma

das áreas onde mais resistiu-se à mudança, não seria diferente.

Como a previsão é de que façamos cada vez mais uso dos benefícios que a

tecnologia nos traz, é importante refletir sobre os impactos desta na maneira de

fazer e usar o Direito. A criação e as mudanças não vão parar, e enquanto

sociedade, devemos analisar as implicações na atividade jurídica, de maneira à

aproveitar as facilidades e oportunidades, sem que se perca a segurança que nosso

ramo exige.

Hoje, a principal semelhança entre o Direito e a tecnologia é a presença

constante em nosso dia-a-dia. Somos cada vez mais dependentes de aparelhos

eletrônicos, não só em nossas vidas pessoais, mas no exercício de nosso trabalho,

que é quase que completamente realizado por meio de computadores, notebooks,

tablets e claro, aparelhos de celular ou smartphones.



As primeiras preocupações do Direito em relação aos avanços tecnológicos,

foram justamente as consequências da internet ser uma ‘’terra sem lei’’, onde era

possível adotar qualquer tipo de postura sem grandes preocupações com possíveis

complicações.

Crimes como pedofilia, assédio, extorsão, golpes financeiros, calúnia,

difamação, injúrias, dentre outros, são exemplos de motivos que levaram o Direito a

ter preocupações referentes ao ambiente virtual, e a buscar respostas de garantia à

segurança dos usuários em geral, para que as conveniências que a internet traz não

se transformem em fontes de infortúnios e tragédias para as pessoas,

principalmente aquelas que podem deter posição mais vulnerável. 21

O artigo 133 da Constituição Federal, declara que a atuação profissional é

essencial à justiça:
Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo

inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos

limites da lei.

Há o claro reconhecimento de que a advocacia é fundamental para a

prestação jurisdicional, visto que é papel do advogado postular a favor do cidadão,

que é geralmente a parte mais frágil das relações jurídicas, por não ter

conhecimento aprofundado sobre as leis ou sobre o funcionamento da justiça em si.

De acordo com a CRFB/88, o advogado é revestido de função pública, e por

razão disso, provoca o Poder Judiciário diretamente na defesa de seu constituinte,

exercendo a tentativa de convencimento do Magistrado e com isso, tendo muitas

vezes a possibilidade de ajudar a solucionar conflitos e promover a paz social.

Por esta razão, é mais que clar a importância do papel do advogado para

promoção e manutenção do Estado Democrático de Direito, atuando de forma

independente, com manifestações que não se limitam apenas à defesa de seus

clientes, mas que acabam atendendo os interesses maiores do povo, que é o real

destinatário final de sua busca pela aplicação do Direito na realidade.22

22 COSTA, Marcos da. O artigo 133 da Constituição dignificou a advocacia. Disponível em:
<https://www.conjur.com.br/2013-fev-13/marcos-costa-artigo-133-constituicao-dignificou-advocacia#:~

21 MENDES, Victoria. Direito e Tecnologia: entenda a relação e seus impactos. Disponível em: <
https://www.direitoprofissional.com/diferenca-entre-conciliacao-mediacao-e-arbitragem/>. Acesso em
12/10/2021: <https://newlaw.com.br/direito-e-tecnologia/>

https://www.direitoprofissional.com/diferenca-entre-conciliacao-mediacao-e-arbitragem/
https://newlaw.com.br/direito-e-tecnologia/


Advocatus, é uma palavra derivada do latim que significa ‘’ falar por alguém’’,

e a necessidade de que os profissionais da advocacia sejam protegidos

constitucionalmente, inclusive para assegurar a garantia dos princípios do

contraditório e da ampla defesa, presentes no artigo 5º, LV da CRFB/88:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados

em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e

recursos a ela inerentes;

2.1 DIREITO 4.0

O fenômeno da globalização fez com que a tecnologia e suas implicações

mudassem a forma com que o ser humano se relaciona e age, seus pensamentos e

hábitos, e consequentemente impactou em suas necessidades e vontades, o que

influencia diretamente nos processos de produção de bens e na prestação de

serviços no mercado consumerista.23

Como os consumidores/clientes hoje contam como uma grande autonomia,

tanto na hora de buscar uma resolução para seu problema, quanto na hora de

escolher o profissional para atendê-lo em sua demanda, visto que com a tecnologia

proporcionando ferramentas como as plataformas de busca, sistemas de avaliação

pública de empresas e profissionais, facilitação do acesso à informação, estes se

sentem mais empoderados e são muito mais exigentes ao contratar um24

profissional de qualquer área.

A Quarta Revolução Industrial, Revolução 4.0 ou Indústria 4.0, a qual vive-se

na atualidade, caracteriza-se por evoluções tecnológicas nunca antes vistas sendo

introduzidas no mercado, e destaca-se em relação a todas as outras Revoluções

Industriais ocorridas anteriormente em tópicos como velocidade, amplitude e

24 Idem.

23 TREVISANUTO, Tatiene Martins Coelho. A revolução 4.0 e os impactos na área jurídica.
Disponível em: <https://revistas.fibbauru.br/jurisfib/article/view/338>. Acesso em 03/01/2021.

:text=O%20advogado%20n%C3%A3o%20exerce%20apenas%20uma%20atividade%20profissional.
&text=O%20artigo%20133%20da%20Constitui%C3%A7%C3%A3o%20Federal%20dignificou%20a%
20advocacia%20ao,n%C3%A3o%20s%C3%B3%20como%20meros%20coadjuvantes. Acesso em
31/01/2022.



profundidade, assim como na agregação de tecnologias e na interação entre os

domínios digitais, biológicos e físicos. 25

As principais evoluções tecnológicas observadas até agora e introduzidas no

mercado são: robótica, inteligência artificial, impressão em 3D, nanotecnologia,

internet das coisas, biotecnologia, robótica, computação quântica e armazenamento

de energia .26

A Revolução 4.0, segundo Schwab (2016), traz a expectativa de quatro

principais alterações na Indústria em geral, sendo estas: alterações nas

expectativas dos clientes, produtos mais inteligentes e mais produtivos, novas

formas de colaboração e parcerias e a transformação do modelo operacional e

conversão em modelo digital.

Desta forma, a área jurídica não se manteria fora de tais mudanças. Não só

foi, como vem sendo continuamente impactada pelas mudanças trazidas pela

Revolução 4.0, apresentando novos desafios e exigindo novas habilidades e

mentalidades dos profissionais da área, que já tem inclusive ramo específico para

tratar de tais avanços, o Direito 4.0.

Hoje, os clientes não procuram apenas por prestação de serviço, mas por

uma experiência completa, mesmo nas áreas mais tradicionais, como o Direito. A

advocacia 4.0 busca proporcionar essa experiência, fazendo uso da tecnologia e

dos algoritmos como sua aliada.27

Um dos receios dos profissionais do Direito, que inclusive pode ter sido a

causa da grande resistência à introdução ao ‘’novo mundo’’ profissional causado

pelos avanços tecnológicos, era a ideia de que a tecnologia atuaria como substituta

da mão de obra humana, e que causaria desemprego em massa, com o seu

advento e o passar dos anos.

Porém, tem-se observado que as ferramentas tecnológicas têm funcionado

como aliadas dos profissionais do Direito, facilitando seu trabalho, automatizando

tarefas burocráticas e proporcionando aos juristas a chance de focar na parte

27 MÁXIMO, Alline Ribeiro. Desenvolvimento tecnológico e advocacia 4.0. Disponível em:
http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/56622/desenvolvimento-tecnolgico-e-a-advocacia
-4-0. Acesso em 10/01/2022.

26 (SCHWAB, 2016).
25 Idem.



intelectual e estratégica do labor jurídico, causando otimização do tempo, redução

dos custos e uma possibilidade de maior qualidade de vida aos trabalhadores, que

podem ver-se pouco a pouco livres de trabalhos mecânicos e repetitivos. 28

Portanto, o profissional do Direito adaptado à nova realidade, o dito advogado

4.0, tem exercido um papel importante e se destacado muitíssimo, diante dos

impactos causados pela globalização e pela tecnologia no cenário nacional e

mundial. O universo jurídico, tão tradicional e costumeiramente lento em suas

mudanças, vem abrindo-se a este admirável mundo novo, e para ter sucesso

profissional em uma era pós-internet, é necessário adaptar-se ao que o mercado,

implacável e irredutível em suas demandas, exige.

2.2 PROCESSO ELETRÔNICO, GESTÃO DE ESCRITÓRIO E MARKETING
DIGITAL

A tecnologia trouxe ao Direito a criação e o desenvolvimento de ferramentas

que permitem que a atuação do advogado seja facilitada e melhorada, para busca

de seus objetivos. Nos últimos anos, esses sistemas, espaços e instrumentos

passaram por grande evolução e continuam evoluindo, transformando a forma de

trabalhar do profissional da advocacia.

2.2.1 PROCESSO ELETRÔNICO

O Poder Judiciário no Brasil sempre enfrentou grandes problemas, devido à

enorme demanda de casos frente ao reduzido número de funcionários e debilidade

estrutural da Instituição, e a morosidade causada pela burocracia e por um sistema

lento e atravancado.

Surge, então, o processo eletrônico, regulado pela Lei 11.419 de 19 de

dezembro de 2006 , como uma possível solução para tais entraves, pois como o29

nome já indica, tem sua existência completamente em âmbito virtual, o que deveria

ser sinônimo de mais agilidade e efetividade no andamento dos processos judiciais

e no cumprimento das decisões.

29 BRASIL, Lei 11.419/06. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm>. Acesso em 10/01/2022.

28 Idem.



O ponto inicial da utilização de ferramentas tecnológicas pelo Poder Judiciário

Brasileiro, ocorreu no ano de 1991, com a promulgação da Lei do Inquilinato, Lei n.

8.245 de 18 de outubro de 1991 , onde ficou estabelecida a possibilidade de30

citação por meio do sistema fac-simile, ocorrendo assim a primeira previsão de

meio eletrônico para a prática de um ato processual. 31

Após isso, foi promulgada a chamada Lei do Fax, Lei n. 9.800/99, que

permitia a transmissão de peças processuais através do Fax ou similares, mas que

na prática foi considerada um grande retrocesso, em razão das burocracias que o

sistema exigia para confirmar a confiabilidade de seus procedimentos, tendo o

Superior Tribunal de Justiça optado por ir, pouco a pouco, diminuindo os efeitos da

referida Lei .32

Nos anos 2000, foi dado início a um número real de grandes passos para a

garantia da implementação de um processo completamente eletrônico, com a

edição da Lei n. 10.259 de 2001, que instituiu os Juizados Especiais Federais, e

com a promulgação da Emenda Constitucional 45/2004, que tratou de assegurar a

duração razoável e a celeridade de tramitação dos processos judiciais no território

brasileiro.33

Deste modo, podemos dizer que o principal objetivo do processo eletrônico é

buscar a efetuação de um processo justo, eficaz e capaz de superar entraves

processuais, reduzindo a distância e mantendo sólida, aprimorada e atualizada a

figura da máquina judiciária. 34

O processo físico, apesar de ainda ser realidade, pelo grande número de

autos que tramitam há muitos anos - quiçá décadas – no País, já vem se tornando a

exceção e em breve se tornará obsoleto, o que exige do Poder Judiciário, assim, um

investimento cada vez mais alto em informatização e modernização de sua estrutura

e sistemas.

34 ABRÃO, Carlos Henrique. Processo Eletrônico. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 33.
33 Idem.

32 FOLLE, Ana Júlia Cecconello Fello, SCHELEDER, Adriana Fasolo Pilati. As novas tecnologias e a
uniformização do processo eletrônico: vantagem e desvantagens. Disponível em:
http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=e3998932e2e851de>. Acesso em 11/01/2022.

31 ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico e Teoria Geral do Processo
Eletrônico: A informatização Judicial no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 4.

30 BRASIL, Lei 8.245/91. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm. Acesso
em 10/01/2022.



Das vantagens que o processo eletrônico e as tecnologias trazem, já se tem

conhecimento há algum tempo e a percepção dessas só vem crescendo. Porém,

nos últimos tempos, alguns desafios em relação à informatização dos processos e

da virtualização do ambiente de trabalho do Poder Judiciário vêm se tornando

também eminentes.

Pode-se citar, como exemplo mais recente e grandioso, a invasão por

hackers no sistema do Superior Tribunal de Justiça, ocorrido em novembro de 2020.

O sistema do STJ passou 9 dias fora do ar, com suas funcionalidades totalmente

inacessíveis, em um estado de total insegurança, situação que causou até o

cancelamento de julgamentos da Corte.35

Em um caso como o narrado, em que inclusive a Presidência do STJ

confirmou que os invasores criptografaram os arquivos do sistema do Tribunal – e

isso pode incluir autos de processos, dados pessoais das partes etc -, questiona-se

amplamente o nível de segurança que realmente existe em um mundo onde todas

as relações humanas – inclusive as de trabalho – vêm se digitalizando.

Esforços vêm sendo desempenhados por especialistas para um ambiente

digital cada vez mais seguro, e empresas e instituições, como o Estado Brasileiro,

devem aumentar amplamente o investimento em segurança digital nos próximos

anos, visto que com as facilidades trazidas pela tecnologia, também vêm grandes

responsabilidades. 36

2.2.2 GESTÃO DE ESCRITÓRIO

O universo jurídico sempre foi adepto de um enorme tradicionalismo, e o dia

a dia nos escritórios de advocacia pelo Brasil comumente refletiu essa realidade.

Ambientes extremamente sóbrios, com decoração clássica, enormes estantes

de livros e embebidos de enorme burocracia em seus procedimentos e atividades,

onde se exigia o cumprimento de regras rígidas de comportamento dos profissionais

36BRANCO, Dácio Castelo. Empresas devem investir 83% a mais em segurança digital em 2022,
aponta pesquisa. Disponível em:
https://canaltech.com.br/seguranca/empresas-devem-investir-83-a-mais-em-seguranca-digital-em-20
22-indica-pesquisa-198473/. Acesso em 11/01/2022.

35 Ministro Humberto Martins. Comunicado da Presidência do STJ. Disponível em:
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/11112020-Comunicado-da-Presiden
cia-do-STJ.aspx. Acesso em 11/01/2022.



contratados, e um esforço na busca e manutenção de uma imagem que até então

soava em tom de confiança para a clientela.

O trabalho dos advogados era de maneira quase que completamente

artesanal, mas com o desenvolvimento tecnológico, a rotina mecânica foi dando

lugar à informatização e a automação que ganham cada vez mais espaço em

escritórios jurídicos, sendo que, atualmente, quase todas as atividades advocatícias

envolvem a necessidade de disposição de algum recurso tecnológico para serem

desempenhadas. 37

Antigamente, como o trabalho do advogado era altamente centralizado,

consequentemente era lento, caro e inacessível para a maior parte da população,

pois como todo o serviço ficava concentrado na figura de uma só pessoa, suas

ações ficavam restritas, modelo que ficou conhecido como advocacia 1.0.

Após isso, dos anos 1960 até o ano 200, surgiu a advocacia 2.0, onde

aconteceu um amplo desenvolvimento estrutural no que tangia aos escritórios, visto

que foi necessário o alcance da atuação desses em nível nacional, e a expansão da

economia, com o surgimento de novas áreas e atividades, fez com que fosse

essencial a adaptação do serviço dos profissionais do Direito para atendimento das

novas demandas.

Assim, além dos advogados, os escritórios passaram a contratar secretárias,

estagiários, assistentes, além de outros tipos de trabalhadores, para dar conta das

exigências. Ademais, a partir daí, iniciou-se o processo de absorção das

ferramentas tecnológicas de trabalho por parte das ‘’firmas’’ de advogados, com a

obtenção dos editores de textos, planilhas eletrônicas, máquinas de cópias etc.

A advocacia 3.0 surge a partir dos anos 2000, fruto da globalização, onde as

diversas regiões do planeta se conectavam com cada vez mais rapidez e eficiência,

e noção de tempo e espaço começou a ser mudada. Este cenário ocasionou o

nascimento de uma realidade colaborativa, onde as gestões centralizadas passaram

e dar lugar às gestões integradas.

37 Exyon, tecnologia para gestão. Advocacia e suas implicações nos escritórios e departamentos
jurídicos. Disponível em:
https://e-xyon.com.br/blog/noticias-sobre-e-xyon/advocacia-40-e-suas-implicacoes-nos-escritorios-e-d
epartamentos-juridicos.> Acesso em 11/01/2022.



O foco passou a ser nas pessoas integradas à tecnologia, resultando em um

mercado altamente competitivo. O aumento da automatização das rotinas concedeu

mais tempo para foco na qualidade do atendimento ao cliente e para a otimização

de processos internos, além de mais espaço para o desenvolvimento de habilidades

não mecânicas. 38

E então, vê-se na atualidade, o pleno desenvolvimento da já citada advocacia

4.0, e o universo digital é onde a maioria dos eventos se desenrola. Com a eclosão

da Pandemia do Covid-19 , no início de 2020, essa realidade foi ainda mais39

acelerada, e temas considerados até então como polêmicos e de aparente eterna

discussão no mundo jurídico, como a realização de audiências virtuais, já são parte

concreta da realidade, o ‘’novo normal’’ .40

Os escritórios de advocacia hoje, sejam de pequeno, médio ou grande porte,

contam - em sua esmagadora maioria – com softwares jurídicos para gestão de

processos e captações de intimações dos sistemas dos Tribunais, para realização

de controladoria legal, organização financeira, com sistemas que se modernizam

cada vez mais, a ponto até de realizarem o contato com o cliente, com o envio de

informações, aliviando até no famoso feedback.

O gerenciamento de documentos, que sempre foi uma missão trabalhosa, em

razão da imensa papelada que costumava empoeirar-se nos arquivos dos

escritórios de advocacia, também obteve grande facilitação nos últimos anos, com a

tecnologia de armazenamento em nuvem.

As grandes firmas já vêm fazendo uso de ferramentas como big data ,41

inteligência artificial, robótica, jurimetria, dentre outros, pois tem condições de arcar

com os altos custos de investimentos que estas podem exigir, além dos gastos

expansivos com segurança digital que esse nível de tecnologia exige.

41 Conjunto de informações presentes nos bancos de dados de servidores e empresas, que busca
tratar, analisar e obter informações.

40 SCHIRATO, Maria Aparecida Rhein. Novo normal: entenda melhor esse conceito e seu
impacto em nossas vidas. Disponível em: https://www.insper.edu.br/noticias/novo-normal-conceito/.
Acesso em 11/01/2022.

39 COVID-19. Disponível em: < https://www.paho.org/pt/covid19>. Acesso em 11/01/2022.

38 MAIA, Antônio Júnior da Silva. A tecnologia da informação nos escritórios de advocacia.
RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218, 1(1). Disponível em: <
https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/101>. Acesso em 11/01/2022.



Neste cenário, surgiu também um novo tipo de empresa no ramo jurídico, as

chamadas legaltechs e lawtechs, que se tratam de startups voltadas para o universo

do Direito. As primeiras, utilizam a tecnologia para a facilitação máxima possível da

rotina jurídica, com a estruturação de sistemas, atividades e processos e as

segundas, focam em soluções voltadas para o público final, isto é, os clientes –

pessoa física ou jurídica - dos escritórios de advocacia.

A implementação dessas tecnologias vem trazendo melhorias no que tange à

produtividade, fazendo com que isso seja um diferencial competitivo no difícil

mercado dos negócios jurídicos, agilizando processos e diminuindo o número de

erros de execução, o que na cadeia final de produção ajuda a garantir a obtenção

do que todo escritório de advocacia deseja: lucro. 42

Portanto, a alta tecnologia já é realidade mais que presente na grande

maioria dos escritórios de advocacia no Brasil, e a advocacia 4.0 é o modelo ao qual

os profissionais da área devem se adaptar para sobrevivência em um mercado

amplamente competitivo, que evolui e muda rapidamente, e que exige habilidades

humanas cada vez mais aguçadas, visto que as máquinas e sistemas vêm dando

conta de todo o resto.

2.2.3 MARKETING DIGITAL

A palavra Marketing deriva do latim ‘’mercare’’, que significava o ato de

comercializar produtos na Roma Antiga, porém, foi na América, mais precisamente

nos Estados Unidos, na década de 40, que o Marketing se consolidou como prática

e ferramenta oficial para o incentivo de vendas no mercado.43

A existência do Marketing é reconhecida desde 1900, porém, ele pode ser

considerado tão antigo quanto a história do comércio, que acaba se confundindo

muitas vezes com a história da própria humanidade, iniciando-se com as trocas que

os primeiros homens realizam em prol da sobrevivência.

43 SANTOS, Tatiani, et al. O desenvolvimento do marketing: uma perspectiva histórica.
Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rege/article/download/36663/39384/43200. Acesso em
23/01/2022.

42 MAIA, Antônio Júnior da Silva. A tecnologia da informação nos escritórios de advocacia.
RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar - ISSN 2675-6218, 1(1). Disponível em: <
https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/101>. Acesso em 11/01/2022.



Apesar de coexistir de maneira implícita à atividade mercantil desde sempre,

apenas no século XX o Marketing começou a ser reconhecido como área de

conhecimento. O marketing vem acompanhando o desenvolvimento do mercado, e

com o tempo foi se distinguindo de outras atividades comerciais, diferenciando-se

de outras práticas e sendo modificado com o surgimento das escolas, ao longo do

tempo.44

Com todas as mudanças causadas pela globalização, que impactaram e

continuam impactando diretamente as economias de mercado, o marketing vem

tornando-se cada vez mais necessário, diante das transformações radicais

causadas na sociedade, pois as relações pessoais e profissionais, e obviamente as

mercantis, nunca mais seriam as mesmas.

Segundo Kotler, conhecido internacionalmente como o ‘’grande guru’’ da

área, “o marketing é um processo social através do qual pessoas e grupos obtêm

aquilo de que necessitam e o que desejam, com a criação, oferta e livre negociação

de produtos e serviços de valor com outros”.45

Para o autor, da mesma forma, “O papel do marketing é tornar a venda

supérflua. Sua meta é conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto ou

o serviço se adapte a ele e se venda por si mesmo” , isto é, o já hoje conhecido46

conceito de ‘’gerar desejo’’ no cliente, antecipando-se a qualquer tipo de

necessidade real que o mesmo possa ter, não dependendo disso.

O Marketing é definido de forma diferenciada e complexa pela maioria dos

autores consagrados, porém quase rondam sob a perspectiva de que esse é uma

ferramenta para que se atenda o que o público-alvo deseja, aumentando assim, as

vendas e gerando lucro, suprindo a necessidade de ambas as partes envolvidas nas

relações econômicas.

As práticas de Marketing voltam-se a esse suprimento de necessidade dos

clientes, de modo que a própria venda seja esse canal de satisfação, mas hoje essa

satisfação não se limita ao produto anunciado ou prometido. Com o mercado cada

46 DRUCKER, apud KOTLER, 2007, p. 6.
45 Kotler (2007).
44 Idem.



vez mais exigente, os profissionais têm trabalhado a experiência do cliente como um

todo, sempre em busca de novas informações, para que atinjam esse objetivo.

As empresas na atualidade buscam estar sempre um passo à frente,

antecipando-se e investindo em inovação, de modo a tentar enxergar as

necessidades e desejos da clientela de modo amplo e eficaz, buscando, desta

forma, uma vantagem competitiva diante da enorme concorrência, para que o

resultado direto seja a fidelização do cliente.

Um elevado grau de satisfação da clientela, o dito – no popular -

encantamento, cria uma relação de lealdade e fidelidade com o consumidor, pois as

pessoas hoje não buscam apenas um preço justo ou acessível, mas excelência no

atendimento, qualidade, atratividade, e cada vez mais o overdelivering .47

O Marketing consagrado como área do conhecimento ferramenta há décadas

atrás era bem diferente do que conhecemos nos dias de hoje, pois a tecnologia

proporcionou seu desenvolvimento de uma forma grandiosa e singular, ocasionando

o surgimento do marketing digital, que faz uso da internet como meio de

publicidade, propaganda, comunicação, dentre outras estratégias. 48

Para Limeira , o marketing digital ou e-marketing, é “o conjunto de ações de49

marketing intermediadas por canais eletrônicos, como a internet, em que o cliente

controla a quantidade e o tipo de informação recebida”. Até alguns anos atrás esse

conceito era cabível, porém, com os algoritmos trabalhando cada vez mais em favor

das empresas de tecnologia principalmente, vemos que os consumidores tem cada

vez menos controle sobre a quantidade e matéria de marketing que são

apresentadas a eles diariamente, principalmente no que se trata de propaganda.

Os algoritmos são sequências de regras que têm como finalidade solucionar

problemas – ou buscar soluções -, e têm sido fortemente utilizados por empresas do

mundo inteiro nas estratégias de marketing digital, de modo a decidir os conteúdos

mais relevantes a entregar para cada pessoa na internet.

49 LIMEIRA, 2010, p. 10.

48 SAMPAIO, Valdeci Cira Filgueira. TAVARES, Cristiano Vianna C. Castellão. MARKETING
DIGITAL: O poder de influência das redes sociais na decisão de compra do consumidor
universitário da cidade de Juazeiro do Norte – CE. Disponível em:
https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/artigo_cira_e_cristiano_0.pdf. Acesso em
23/01/2022.

47 Estratégia que se popularizou com o e-commerce, onde se visa entregar mais do que o cliente
espera, algo além do prometido, de modo a fidelizá-lo.



A existência dos algoritmos data de muitos séculos atrás, na matemática,

antes mesmo do computador ser inventado, porém a pessoa responsável por

incorporá-los na ciência da computação, mais precisamente na programação, foi a

Doutora em Ciência da computação Barbara Liskov, pertencente ao quadro docente

da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. 50

Assim, o marketing digital tem sido tomado pelas empresas como uma tática

competitiva, como consequência do grande avanço da internet e das demais

tecnologias, onde as empresas conseguem até mesmo costumizar – ou seja,

individualizar – o marketing que chega até cada pessoa, o que não era possível até

poucos anos atrás.

Com o advento da internet, mudanças intensas têm ocorrido na forma de

consumir da população, visto que as pessoas conseguem hoje se comunicar com

rapidez e eficácia, obtendo informações diretas sobre produtos vendidos e serviços

prestados, havendo um canal de troca de consumidor pra consumidor através do

marketing digital, exigindo uma preparação muito superior às empresas no que

tange a qualidade de entrega de suas demandas.

A internet e as facilidades propiciadas pelo ambiente virtual estão abrindo os

horizontes e permitindo que pequenas empresas, muitas vezes, possam competir

de igual para igual com as grandes companhias, visto que o acesso direto ao

consumidor é facilitado, e que esse pode fazer tais comparações e

compartilhamentos de conteúdos, intensificando as interações.

As pessoas hoje compram com frequência dentro de suas próprias casas

realidade inimaginável há poucas décadas atrás, as informações são

compartilhadas e divulgadas em questão de segundos, as plataformas de busca são

ferramentas quase que indispensáveis no momento de avaliação dos negócios, e o

consumidor vai moldando os produtos e serviços a seu critério.

A eficácia das estratégias de marketing digital não têm se limitado ao

ambiente online, pois hoje já há, principalmente nas grandes empresas –

especialmente nas grandes lojas de varejo – o cruzamento do ambiente virtual com

50 Redação Escola do Marketing Digital. Veja o que são algoritmos e como usá-los em seu
marketing digital. Disponível em: <
https://blog.escoladomarketingdigital.com.br/veja-o-que-sao-algoritmos-e-como-usa-los-em-seu-mark
eting-digital/>. Acesso em 23/01/2022.



o da loja física. Já é prática comum, por exemplo, o hábito de comprar online com a

possibilidade de retirar o produto na loja.

Pode-se, com tais estratégias, além da identificação da audiência-alvo,

determinar os objetivos, desenvolver práticas de atração de novos clientes,

resultando no controle e avaliação dos resultados da promoção e gestão da força de

venda, analisando o desempenho para que ao final se possa checar se os

consumidores mantiveram-se fiéis à empresa, no processo digital.51

Torres , diz que o marketing digital é constituído por sete ações estratégicas,52

sendo estas: marketing de conteúdo, marketing nas mídias sociais, marketing viral,

e-mail marketing, publicidade online, pesquisa online e monitoramento.

Hoje, as redes sociais têm sido a principal plataforma de aplicação do

marketing digital, e pode-se dizer que as empresas e prestadores de serviços que

não têm se adequado a essa nova realidade, têm perdido seu espaço no mercado,

pois a interação das pessoas em plataformas como facebook, instagram, twitter e

whatsapp não vem ocorrendo mais no sentido de um rápido lazer, mas essas redes

tem tomado horas e horas do dia de todos, sendo usadas, inclusive, como

ferramentas de trabalho.

Claramente a internet revolucionou o mercado e a forma de fazer negócios

nas últimas décadas, e o marketing digital, por meio dela, se tornou uma ferramenta

poderosíssima na atração de clientes e obtenção de lucros, caso bem usada,

reduzindo inclusive as despesas nos esforços despendidos no alcance dos

consumidores.

Estratégias de marketing digital são quase que imprescindíveis na atualidade

para o crescimento da maioria dos negócios, pois o comportamento dos

consumidores mudou e estes querem cada vez mais facilidade, conforto, segurança

e qualidade a distância de um clique, exigindo das empresas e profissionais a

constante inovação e melhoria.

O marketing digital está revolucionando o mercado de maneira positiva,

trazendo benefícios a toda a cadeia de consumo, proporcionando uma experiência

52 TORRES, 2009, p. 72-79.

51 CINTRA, Flavia Cristina. Marketing Digital: a era da tecnologia on-line. Disponível em: <
https://publicacoes.unifran.br/index.php/investigacao/article/view/147>. Acesso em 23/01/2022.



de compra cada vez mais real e efetiva, mas também traz pontos a refletir, como a

intensidade das propagandas e até o nível de vigilância das empresas na vida

privada dos consumidores em prol dos lucros.

Fato é, que essa é a nova realidade do Marketing e que nos próximos anos

se verá o desenvolvimento cada vez mais veloz e gigantesco no âmbito digital, o

que sem dúvida alguma continuará por mudar a forma de comprar, se relacionar, se

expor e desejar das pessoas, que fazem hoje dos cartões a sua moeda e dos

celulares e computadores o seu shopping center.

2.3 JURIMETRIA

A jurimetria é a métrica do Judiciário. Consiste na estatística aplicada ao53

Direito, quando um conjunto de softwares jurídicos, em análises simples e diretas,

tenta prever resultados e oferecer probabilidades e valores envolvidos nessas

análises. A jurimetria tenta compreender fatos e processos jurídicos a partir de

modelos estatísticos, relacionando padrões decisórios com as informações

fornecidas pela Justiça54

A jurimetria deu seus primeiros passos em 1709, quando o matemático suíço

Nicolau Bernoulli dispôs de dados quantitativos para apresentar sua tese de

doutorado, ‘’De Usu Artis Conjectandi in Jure’’, que tratava de assuntos como a

probabilidade de inocência de um acusado, precificação de seguros e a confiança

em testemunhas de um processo.55

Mas, a origem do termo vem dos Estados Unidos, tendo surgido no final dos

anos 40, a partir do jurista Lee Loevinger, no artigo ‘’Jurimetrics, the next step

forwad’’, em 1949, onde adotou a expressão ‘’jurimetrics’’ ao citar a lógica aplicada

às leis, com a união da flexibilidade das ciências humanas com a precisão das

ciências exatas.

55 Blog Neoway. Jurimetria: O que é, para que serve e seus pilares para o Direito. Disponível em
< https://blog.neoway.com.br/o-que-e-jurimetria/>. Acesso em 12/01/2022.

54 MAIA, Antônio Júnior da Silva. A tecnologia da informação nos escritórios de advocacia.
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https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/101>. Acesso em 11/01/2022.
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Porém, foi apenas em 1992 que ele apresentou sua abordagem de forma

mais específica, introduzindo métodos claros, métricas e dados estatísticos ao

Direito, conseguindo, finalmente, desprendê-lo da abordagem totalmente qualitativa

para uma mais quantitativa.56

Quando o tema começou a ganhar destaque no Brasil, havia uma discussão

em relação a como seria feita a execução da jurimetria em si, pois existia a ideia de

que o simples fato de haver entendimentos diferentes das possibilidades fixadas

como paradigmas, poderia causar conflitos nas aplicações jurimétricas.57

A jurimetria serve como ferramenta para tentar prever a decisão judicial que o

magistrado tomará, ou para analisar e cruzar dados a respeito de decisões de um

grupo de magistrados, para buscar o melhor caminho ao lidar com um caso, ao ter

como base as informações extraídas do entendimento costumeiramente dado em

decisões sobre o mesmo assunto.

Com o advento do processo eletrônico, e o número de processos que

aumenta diariamente na Justiça Brasileira, a possibilidade dessa análise estatística

realizada pela jurimetria aumentou e pode ser realizada de forma mais eficiente e

exata, além do fato de que com o avanço da tecnologia, os softwares jurídicos estão

cada vez mais inteligentes e conseguem acumular quantidades cada vez maiores

de dados, fazendo com que esse trabalho seja a cada dia mais eficaz.58

Os dados estatísticos no Direito fazem com que os profissionais possam

antecipar-se sobre que tipo de decisão um juiz tomará sobre um certo tema, quanto

tempo uma ação jurídica em certa matéria de Direito durará, quais implicações e

desdobramentos mais comuns para alguns tipos de caso etc.

Dispondo de tais informações, fica facilitado ao advogado – ou qualquer

outro profissional da área – obter resultados, visto que detém uma vantagem

enorme ao ‘’já saber’’ como o julgador pensa e costuma decidir sobre a matéria,

58 FACHINI, Tiago. O que é jurimetria? Qual sua aplicação no jurídico? Disponível em:
https://www.projuris.com.br/jurimetria/. Acesso em 12/01/2022.

57 ZABALA, Filipe Jaeger. SILVEIRA, Fabiano Feijó. Jurimetria: estatística aplicada ao direito.
Revista Direito e Liberdade. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/79117757.pdf.> Acesso
em 12/01/2022.
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conseguindo visualizar o melhor caminho de ação e melhor preparando-se para o

que está por vir.59

São três os pilares da jurimetria: elaboração legislativa e gestão pública,

decisão judicial e instrução probatória.

Para a elaboração legislativa e a gestão pública, a jurimetria atua como

um fundamento para que sejam criadas leis mais eficazes no trato com a realidade

social. Nas decisões judiciais, ela proporciona mais segurança jurídica ao realizar

todo o trabalho de consulta e cruzamento nos sistemas de dados dos Tribunais,

dando métricas reais ao julgador para a decisão, e na instrução probatória, promove

a facilitação das previsões de real sucesso no processo ao advogado .60

Ao proporcionar elementos quantitativos e métricos para as análises jurídicas,

a jurimetria auxilia em um entendimento mais concreto de cada caso de uma

maneira rápida e eficaz, conseguindo combater o caráter comumente abstrato que

os elementos qualitativos do Direito proporcionam.

Entre as diversas vantagens proporcionadas pelo uso da jurimetria, pode-se

destacar: a facilitação aos argumentos de procedimento, a facilitação do

embasamento das decisões judiciais e a previsão mais acertada do impacto dessas

na sociedade, o aumento da capacidade de conhecimento sobre os elementos do

processo judicial, com menor esforço, a indicação dos meios de resolução dos

casos, proporcionando mais celeridade ao Poder Judiciário.

60 Blog Neoway. Jurimetria: O que é, para que serve e seus pilares para o Direito. Disponível em
< https://blog.neoway.com.br/o-que-e-jurimetria/> Acesso em 13/01/2022

59 Idem.



3 ÉTICA E TECNOLOGIA NA ADVOCACIA

A evolução tecnológica e suas implicações trouxeram ao advogado novas

questões éticas para pensar, repensar e lidar, e com os poderes proporcionados,

vieram também novas responsabilidades. A cada dia, novas discussões e debates

sobre o assunto surgem e novos desafios morais também, fazendo com que seja

necessário que a lei acompanhe a sociedade e a atuação profissional do advogado,

sem perder os princípios fundamentais que sustentam a dignidade profissional e

pessoal do profissional do Direito.

3.1 O CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB: REGULAMENTAÇÃO DO MARKETING E
SUAS LACUNAS

A internet e a tecnologia revolucionaram a maneira com que os indivíduos

vivem, se relacionam, e é claro, trabalham.

Porém, algumas áreas demoraram mais a adaptar-se a essa nova realidade,

e uma delas foi a advocacia, área tida como tradicional e resistente a mudanças e

inovações, não seguindo o mesmo ritmo de outros segmentos vistos como mais

modernos.

Apesar de ser um prestador de serviços, o advogado é submetido à regras

extremamente rígidas no que tange a divulgação de seu trabalho, e a Lei

8.906/1994, o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil e o

Código de Ética e Disciplina da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil

dispõem sobre tais limites.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 133, definiu a advocacia como

uma atividade indispensável à administração da justiça, e por cumprir tal função

essencial, o advogado não exerce apenas uma atividade profissional, e sim uma

função pública, devendo observar todas as implicações que uma função pública faz,

inclusive nos âmbitos ético e moral.



Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça,
sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão,
nos limites da lei.61

Portanto, ao contrário do que comumente acontece em outras profissões, a

advocacia não pode ser reduzida a uma mera prática empresarial, e é a própria

natureza da atividade despendida pelo advogado que faz nascer tal vedação, visto

que o nível de exigência de confiança e segurança entre um advogado e seu cliente

para que a relação dê certo, é muito grande.

Sobre assunto, assim diz Álvaro de Azevedo Gonzaga :62

Um dos princípios fundamentais da atividade do advogado,
conforme já visto, é o da manutenção da honra e da nobreza da profissão
em suas condutas, as quais, por certo, restam fragilizadas por meio de
procedimentos mercadológicos dirigidos à mera captação de clientes.

Em razão disso, os profissionais do Direito muitas vezes se veem em uma

corda bamba, na linha tênue entre manter a dignidade e o decoro exigido no exercer

da profissão e a lucratividade da atividade enquanto trabalho, que demanda grande

esforço e investimentos juntamente à observação de tantas regras impostas pela

Ordem.

A captação de clientes e causas é considerada infração ética de acordo com

os incisos III e IV do artigo 34 do Estatuto de Advocacia da OAB, porém para que o

cliente contrate o advogado, esse precisa tomar conhecimento de sua existência,

sendo necessário a este anunciar-se de alguma forma.

Segundo o artigo 39 do Código de Ética e Disciplina da OAB, a publicidade

realizada pelo advogado deve ter caráter meramente informativo e nunca mercantil,

e toda divulgação profissional do profissional deve girar em torno desse ‘’tom de

informação’’ exigido.

O que havia de legislação por parte da Ordem dos Advogados do Brasil até

recentemente, deixava muitos conceitos em aberto, muitas informações esparsas,

de modo que havia muita confusão na interpretação e divergências no entendimento

62 GONZAGA, 2020, p. 276.

61 CRFB/88. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 23/01/2022.



de situações específicas no que tangia à publicidade, principalmente com o advento

do digital e com o adentramento em massa dos advogados nas redes sociais.

Até que, em 15 de julho de 2021, foi publicado o Provimento de Nº 205/2021

do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que tratou de ordenar

sistematicamente as normas sobre publicidade, especificar adequadamente a

compreensão das mesmas e conceituar diversos termos que já vinham sendo

usados, principalmente no que diz respeito ao marketing digital.

Dentre tais conceitos, foi designado o de publicidade meramente informativa,

dado pelo §1º do artigo 3º do Provimento, in verbis:
§ 1º Entende-se por publicidade profissional sóbria, discreta e

informativa a divulgação que, sem ostentação, torna público o perfil
profissional e as informações atinentes ao exercício profissional, conforme
estabelecido pelo § 1º, do art. 44, do Código de Ética e Disciplina, sem
incitar diretamente ao litígio judicial, administrativo ou à contratação de
serviços, sendo vedada a promoção pessoal.

Assim sendo, a publicidade na advocacia limita-se à entrega de

conhecimento ao público em geral, com a divulgação de informações precisas e

verdadeiras a respeito dos serviços de advocacia que dispõe-se a prestar,

continuando vedadas estratégias diretas de autopromoção.63

Apesar de grande parte dos profissionais na ativa atualmente criticarem a

rigidez das regras pelas quais são submetidas os advogados, a doutrina brasileira,

majoritariamente, ainda segue defendendo essa maneira mais tradicionalista e

contida de publicidade, como exposto, por exemplo, pelo grande jurista Paulo Lôbo64

:
A publicidade não pode adotar a ética empresarial. Nos Estados Unidos, o
conflito é patente entre os mandamentos deontológicos da American Bar
Association e a Suprema Corte, que, em decisão de 1977, entendeu que a
publicidade dos profissionais está constitucionalmente protegida pela
Primeira Emenda. Para os deontólogos americanos a publicidade é vista
como a manifestação de mercantilismo, estranha à quieta dignidade da
profissão (Seron, 1993, p. 403).

No Brasil, assume contornos próprios mais adequados a uma profissão que
deseja preservar-se em dignidade e respeito popular. O serviço profissional
não é uma mercadoria que se ofereça à aquisição dos consumidores. No

64 LOBO, 2020, p. 241.

63 AFONSO, Philippe Vieira. AS ATUALIZAÇÕES DAS REGRAS DE PUBLICIDADE NA
ADVOCACIA FRENTE AOS AVANÇOS DO MARKETING DIGITAL E USO DAS REDES
SOCIAIS. Revista Veredictum. Disponível em:
https://veredictum.org/index.php/veredictum/article/view/33 Acesso em 23/01/2022.



Brasil, a advocacia é serviço público, ainda quando exercido de modo
privado, por força da Constituição e da Lei n. 8.906/94. (2020, p. 241).

No primeiro trecho, Paulo faz comparação da publicidade permitida no Brasil

com a permitida pela advocacia Norte Americana, que permite práticas como por

exemplo, propagandas na televisão, entregas de folhetos, anúncios em outdoors

etc. Para a Suprema Corte dos Estados Unidos, a proteção constitucional da

liberdade de expressão permite esse tipo de marketing, contanto que não traga

elementos de enganação .65

Com o objetivo de garantir o caráter informativo da publicidade na prática

advocatícia, o Código de Ética e Disciplina da OAB, em seu artigo 44, traz algumas

vedações, para que não haja a mercantilização da publicidade por parte dos

advogados:

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.
§ 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, salvo o de professor universitário

Desta forma, fica vedado o induzimento de pessoas à contratação de

serviços, a promoção pessoal por meio da imagem, o incentivo ao litígio, as frases

de efeito, dentre outras práticas. O advogado sequer pode se fazer valer de seu

histórico profissional para autopromoção, exceto no que diz respeito à menção de

cargo de professor universitário.

O já citado Provimento 205/2021, revogou o antigo Provimento 94/2000, que

trazia abordagem genérica e deixava muitas questões sem respostas em

65 ITO, Mariana. ‘’Advogado pode anunciar, só não pode enganar’’. Disponível em:
<https://www.conjur.com.br/2009-mai-19/advogados-eua-nao-imaginam-adocacia-publicidade.>
Acesso em 23/01/2022.



consideração ao caráter técnico da internet e principalmente do desenvolvimento

das redes sociais, mantendo princípios e limites éticos para a advocacia, mas

abrangendo e regulando o uso de ferramentas tecnológicas.

Tais ferramentas podem ser bem específicas, então o Provimento 205/2021

teve como objetivo apontar quais não ferem os valores éticos ditados pelas regras

de publicidade fixadas pela OAB, considerando que o uso destas tem a finalidade

de auxiliar os advogados e advogadas em atividade no Brasil a atingirem eficiência

na publicização de seu trabalho.

Um dos destaques e mudanças mais comentados no Provimento, foi a

possibilidade de impulsionamento de postagens e conteúdos nas redes, o que era

antes proibido e punido, visto que há pagamento para que uma publicação atinja

determinado público específico ou mais amplo.

Também passou a ser regulado a utilização de plataformas e ferramentas de

aquisição de palavras-chave, como o Google Ads, que possibilita anúncios no exato

momento em que determinada pessoa está procurando por determinado produto ou

serviço na internet.66

Com as novas disposições trazidas pelo Provimento 205/2021, há sensação

de maior liberdade e segurança na divulgação do conteúdo jurídico, mas este

também foi alvo de polêmicas em razão da redação do parágrafo único de seu

artigo 6º, que vedou a ‘’ostentação’’ de bens relativos ou não ao exercício da

profissão:
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.

66 AFONSO, Philippe Vieira. AS ATUALIZAÇÕES DAS REGRAS DE PUBLICIDADE NA
ADVOCACIA FRENTE AOS AVANÇOS DO MARKETING DIGITAL E USO DAS REDES
SOCIAIS. Revista Veredictum. Disponível em:
https://veredictum.org/index.php/veredictum/article/view/33 Acesso em 23/01/2022.



Logo assim que o Provimento foi publicado, houve posicionamento em massa

de advogados criticando a redação do artigo nas redes sociais, principalmente pela

parte que diz que o profissional não pode ‘’ostentar’’ também bens não relativos ao

exercício da profissão, visto que o conceito de tal ‘’ostentação’’ não foi definido de

pronto pareceu que o advogado não poderia mostrar nenhum item pessoal de sua

vida, sob o risco de sofrer penalidades por suposta tentativa direta de captação de

clientes por meio de ostentação.

Mas, segundo a conselheira federal da OAB e integrante do grupo de

trabalho que escreveu e desenvolveu o Provimento 205/2021, Greice Fonseca

Stocker, em entrevista à Folha de São Paulo, a interpretação dada pela maioria dos

advogados que se mostrou insatisfeita com a redação do artigo estava equivocada.

Greice afirmou que apesar de haver a palavra ostentação na regra, a

limitação estaria destinada apenas àquela que é feita com objetivo de publicidade e

captação de clientes na advocacia, como forma de promoção profissional ou de

angariação de clientela .67

Portanto, o novo Provimento, apesar de ajudar a esclarecer conceitos e trazer

de certa forma mais segurança no uso das ferramentas digitais no que tange à

clareza do que é permitido em sentido amplo, não é tão claro assim em algumas

matérias de sentido estrito, tendo alguns artigos redações que na realidade soam

contraditórias ou confusas, a exemplo do parágrafo único do artigo 6º.

Atualmente, há a necessidade cada vez mais latente da compatibilidade das

normas jurídicas postas com a realidade social, e isso não pode ser atingido com a

simples manutenção de regras por um espírito irredutivelmente conservador quando

estas não fizerem mais sentido ou até mesmo atrapalharem o desenvolvimento de

alguma situação ou área, impedindo com que as evoluções naturais aconteçam.

Mesmo sendo uma função pública e essencial à justiça, a advocacia ainda

trata-se de um ofício privado, mesmo que não configure mera prestação de

serviços, e os profissionais da área enfrentam todas as dificuldades de um mercado

67 SANTANA, Luis. Nova regra da OAB veta ‘ostentação’ em publicidade e cria polêmica entre
advogados. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/09/nova-regra-da-oab-veta-ostentacao-em-publicidade
-e-cria-polemica-entre-advogados.shtml.> Acesso em 24/01/2022.



intensamente competitivo e dinâmico para adentrar e consolidar-se enquanto

advogados reconhecidos.

Com as mudanças ocorrendo a passos lentos, já é permitido ao advogado

uma relação mais moderna com sua clientela, mas o mesmo ainda se vê muito

travado em relação a outros profissionais, pois apesar da abertura do leque de

elementos permitidos, a rigidez tipicamente imposta ao uso da publicidade continua

tendo de nortear seu comportamento e relações profissionais.

3.2 REDES SOCIAIS E ADVOCACIA

A presença nas redes sociais atualmente, do ponto de vista profissional, não

é mais uma questão de mera opção, mas de necessidade visto que o advento da

internet e da tecnologia mudou a forma como as pessoas se relacionam, estudam,

se divertem e consequentemente trabalham e resolvem seus problemas, sendo as

redes muitas vezes os meios de buscas de soluções, direta ou indiretamente.

Segundo o relatório Global Digital Statshot 2019 , metade do planeta está68

presente nas redes sociais, o que significa que 3,5 bilhões de usuários estão online

frequentemente, o que demonstra o poder de presença, influência, vendas, alcance

e obviamente, publicidade dessas plataformas.

Com o gigantesco e continuamente crescente número de faculdades de

Direito e o numeral de 7 dígitos de inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil,

vislumbra-se a desgastante competitividade que o profissional que adentra ao

mercado advocatício enfrenta, e o marketing jurídico através das redes sociais, tem

sido, nos últimos tempos, umas das principais ferramentas de publicidade e

diferenciação utilizadas.

O provimento 205/2021 conceituou o marketing jurídico e o marketing de

conteúdo jurídicos em seu artigo 2º, a saber:
Art. 2º Para fins deste provimento devem ser observados os

seguintes conceitos:
I - Marketing jurídico: Especialização do marketing destinada aos
profissionais da área jurídica, consistente na utilização de estratégias
planejadas para alcançar objetivos do exercício da advocacia;
II - Marketing de conteúdos jurídicos: estratégia de marketing que se utiliza

68 Global Digital Statshot. Disponível em:
<https://wearesocial.com/blog/2019/07/global-social-media-users-pass-3-5-billion/> Acesso em
24/01/2022.



da criação e da divulgação de conteúdos jurídicos, disponibilizados por
meio de ferramentas de comunicação, voltada para informar o público e
para a consolidação profissional do(a) advogado(a) ou escritório de
advocacia;

Não obstante a conceituação, o novo Provimento do Conselho Federal da

OAB regulamentou a prática do marketing jurídico, em seu artigo 1º:
Art. 1º É permitido o marketing jurídico, desde que exercido de

forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações
impostas pelo Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética
e Disciplina e por este Provimento.
§ 1º As informações veiculadas deverão ser objetivas e verdadeiras e são
de exclusiva responsabilidade das pessoas físicas identificadas e, quando
envolver pessoa jurídica, dos sócios administradores da sociedade de
advocacia que responderão pelos excessos perante a Ordem dos
Advogados do Brasil, sem excluir a participação de outros inscritos que
para ela tenham concorrido.

Portanto, o marketing deve ser realizado com o objetivo de consolidação

profissional, porém sem deixar de observar os princípios éticos que a função pública

e protegida constitucionalmente da advocacia exige, voltando-se sempre para a

prática de informação da população e clientela em potencial.

Têm-se observado o adentramento cada vez mais massivo da classe

advocatícia nas redes sociais, e o crescimento do alcance desses não apenas entre

o público do Direito, mas da população em geral, que muitas vezes vê nesses perfis

uma chance de obter informações e esclarecimentos de forma facilitada e gratuita.

Hoje, há muitos advogados por trás de perfis imponentes e famosos nas

redes sociais, que diretamente ou não, acabam influenciando colegas de profissão e

outras pessoas com o compartilhamento de seu lifestyle, suas dicas profissionais e

pessoais e a exposição de suas rotinas.

Um grande exemplo é o famoso advogado Nelson Willians , sócio do maior69

escritório de advocacia empresarial não só do Brasil, mas da América Latina, que

conta atualmente com mais de 356 mil seguidores no Instagram, onde costuma

mostrar sua vida luxuosa. Nelson, inclusive, foi um dos que prontamente se

posicionou contra a redação do parágrafo único do artigo 6º do Provimento

205/2021.

69 WILLIANS, Nelson. Instagram: @nelsonwillians. Disponível em: <
https://www.instagram.com/nelsonwilians/>. Acesso em 24/01/2022.



Nelson, porém, é um exemplo de profissional que já adivinha do exercício da

‘’advocacia antiga’’ e não perdeu tempo em fazer uso da tecnologia e das redes

sociais para continuar fazendo crescer seu negócio. Há casos de advogados que

fizeram das redes sociais sua principal estratégia de crescimento e se tornaram

bem-sucedidos, ao virem de uma situação de pouco poderio financeiro ou início de

carreira sem grandes auxílios, apadrinhamentos, ou grandes oportunidades dadas

por terceiros.

Um interessante caso a se relatar, é o da advogada Camila Masera,

conhecida pelo usuário @advogandoemfamília , que começou a criar conteúdo70

jurídico informativo pelo Instagram logo que formou-se na faculdade, de modo a

compartilhar sua jornada e experiências de jovem advogada, quando ainda

trabalhava em um escritório como associada.

Camila, que sequer havia estagiado externamente durante a faculdade,

enxergou a possível potência do Instagram enquanto ferramenta profissional há

anos atrás, enquanto poucas pessoas – principalmente da área do Direito – davam

importância para isso e começou a criar conteúdo de qualidade especializado para a

área de família todos os dias.

Hoje, Masera já é dona de seu próprio escritório, que está em contínua

expansão e continua investindo no digital não só para a criação de conteúdos

informativos, mas para a divulgação de seus cursos, os quais a mesma já relatou

proporcionarem múltiplos milhões de reais – ou na linguagem do marketing, os

famosos 7 dígitos -, a cada lançamento.

Tais exemplos demonstram como as redes sociais vêm se consolidando

como um grande canal de oportunidades para os advogados, principalmente para

aqueles em início de carreira, que até pouco tempo atrás dependiam

completamente de oportunidade trazidas por terceiros ou pelo mercado e hoje já

não precisam depender tanto assim dos outros para serem vistos enquanto

profissionais.

O poder do marketing digital não tem transformado apenas a vida de

advogados, mas também de estudantes de direito, que usam plataformas como o

70 MASERA, Camila. Instagram: @advogandoemfamilia. Disponível em: <
https://www.instagram.com/advogandoemfamilia/?hl=pt> Acesso em 24/01/2022.



Instagram, os Blogs e o Facebook para busca de estágio, emprego e até de

oferecimento de serviços criados com foco em outros estudantes.

Um case de sucesso digno de citação é o de Ana Clara Fernandes, dona do

perfil ‘’Vício de uma estudante (@viciodeumaestudante)’’ , que durante o fim da71

faculdade, ao perceber que seu método de estudos para o Exame de Ordem dava

certo, resolveu começar a disponibilizá-lo a baixo custo para outros estudantes de

direito interessados em seu perfil no Instagram.

Seu cronograma de estudos fez tanto sucesso e o negócio cresceu tanto, que

Ana Clara hoje abandonou a advocacia e os estudos para concurso para dedicar-se

exclusivamente à sua empresa, especializada em material de estudos para o exame

de Ordem, e tem inclusive um kit exclusivo assinado em seu nome lançado pela

Editora Juspodivm, uma das editoras jurídicas mais famosas do país.

Esses são apenas alguns exemplos, entre muitos, de como as redes sociais

têm revolucionado a realidade de profissionais do Direito, e do enorme potencial que

as mesmas têm de ser aliadas do advogado no posicionamento enquanto

profissional, no alcance da potencial clientela e no reconhecimento enquanto

especialista na própria área.

Não apenas as redes sociais voltadas ao entretenimento, mas as

expressamente voltadas para negócios e para o mercado de trabalho, como o

LinkedIn, têm grande força econômica e social atualmente, servindo como os

verdadeiros currículos da era digital.

Muitas empresas, por exemplo, usam o LinkedIn como sua única plataforma

de recrutamento, e fazem com que seus headhunters estejam sempre online, em72

busca de profissionais qualificados e dispostos a preencherem as vagas disponíveis

em seus quadros.

Em 2019, o LinkedIn informou que mais de 4 milhões de profissionais ao

redor do mundo fizeram uso da plataforma para mudar de emprego , o que73

73 GAMONAR, Flávia. A era LinkedIn. Disponível em: <
https://www.istoedinheiro.com.br/a-era-linkedin/>. Acesso em 24/01/2022.

72 Em tradução livre é um ‘’caçador de cabeças’’, profissional responsável por buscar os melhores
talentos do mercado para as companhias, uma espécie de ‘’caçador de talentos’’ no meio do
recrutamento e seleção.

71 FERNANDES, Ana Clara. Instagram: @viciodeumaestudante. Disponível em: <
https://www.instagram.com/viciodeumaestudante/?hl=pt-br>. Acesso em 24/01/2022.



demonstra a força que a mesma tem no âmbito dos negócios em geral, o que inclui

a advocacia, pois uma simples e rápida pesquisa na plataforma permite ver que

empresas escritórios jurídicos de todos os tamanhos e especialidades anunciam

milhares de vagas todos os dias por lá.

Portanto, apesar de ainda enfrentar diversas restrições, o advogado pode e

deve se fazer valer do poder da publicidade nas redes sociais, que podem favorecer

o reconhecimento social e profissional, auxiliando no caminho do sucesso, desde

que observe as normas impostas pelos regramentos da Ordem.

Plataformas como o Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter, Blogs,

podem ser grandes aliadas na construção da identidade e marca profissional e no

reconhecimento enquanto especialista, e proporcionam não apenas a publicidade

entregue em forma de conteúdo, mas outras formas de conquistar a clientela e

auferir lucros, como o oferecimento de cursos – que possibilitam o ganho em escala

- e mentorias e os ganhos que as próprias plataformas proporcionam diretamente,

dentre outras vantagens.

3.3 PATROCÍNIOS E IMPULSIONAMENTOS

O impulsionamento, até então proibido, foi expressamente autorizado pelo

Provimento 205/2021 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sob

o termo/conceito de publicidade ativa:
Art. 2º Para fins deste provimento devem ser observados os seguintes
conceitos:

[...]

VI - Publicidade ativa: divulgação capaz de atingir número indeterminado de
pessoas, mesmo que elas não tenham buscado informações acerca do
anunciante ou dos temas anunciados;

[...]

No texto também há a informação de que tal publicidade ativa pode ser

utilizada no que diz respeito ao marketing de conteúdos jurídicos, desde que não

resulte na mercantilização da advocacia, emprego excessivo de recursos financeiros

ou captação de clientela, o que é desde sempre proibido ao advogado.



O Anexo único do Provimento deixa ainda mais certeza sobre a legalidade do

impulsionamento, pois dispõe que esse é ‘’permitido, desde que não se trate de

publicidade contendo oferta de serviços jurídicos’’, portanto, desde que esteja

disponibilizando conteúdo meramente informativo, o advogado pode investir no

impulsionamento para que se atinja um público mais abrangente.

Assim também foi liberado o post patrocinado, que faz com que a plataforma

exiba a postagem em formato de anúncio após o interessado investir dinheiro para

tal, promovendo e divulgando o que for de seu interesse, no caso do advogado,

podendo apenas ter o conteúdo informativo nas matérias de tais postagens.

O benefício direto que essas ferramentas proporcionam ao advogado é o

aumento considerável do alcance de suas redes, atingindo um público maior que o

mesmo já possui, possibilitando o estabelecimento da presença e a construção da

autoridade no âmbito digital de maneira mais rápida.

Outra vantagem é a possibilidade de aumento do engajamento, métrica

sabidamente importante em tempos de eminência das redes sociais, pois o maior

sinal de que o trabalho na internet e o investimento em marketing digital estão

dando certo, é a resposta ativa do público, isto é, a interação das pessoas com

respostas, curtidas e compartilhamentos. 74

Mesmo com a liberação explícita, é necessário o constante cuidado e

observação na hora de impulsionar e patrocinar postagens e conteúdos online, visto

que diversas restrições se mantêm, de modo a evitar punições pelo Conselho de

Ética da OAB.

Tais são as limitações impostas pelo Provimento 205/2021:
Art. 4º No marketing de conteúdos jurídicos poderá ser utilizada a

publicidade ativa ou passiva, desde que não esteja incutida a
mercantilização, a captação de clientela ou o emprego excessivo de
recursos financeiros, sendo admitida a utilização de anúncios, pagos ou
não, nos meios de comunicação, exceto nos meios vedados pelo art. 40 do
Código de Ética e Disciplina e desde que respeitados os limites impostos
pelo inciso V do mesmo artigo e pelo Anexo Único deste provimento.

74 Equipe Justamente. ‘’Advogado pode impulsionar post no Instagram? Entenda!’’. Disponível
em:
<https://www.justamente.com.br/blog/advogado-pode-impulsionar-post-no-instagram-entenda/#:~:text
=O%20Provimento%20205%2F2021%20n%C3%A3o,como%20o%20impulsionamento%20nessas%
20plataformas.&text=De%20acordo%20com%20o%20documento,contendo%20oferta%20de%20ser
vi%C3%A7os%20jur%C3%ADdicos%E2%80%9D>. Acesso em 24/01/2022.



Portanto, o advogado pode sim impulsionar e patrocinar seus posts, mas não

pode fazer uso de expressões mercantilistas, não pode realizar autopromoção e

nem pode despender quantidade excessiva de recursos financeiros em

investimentos em tais impulsionamentos e patrocínios, tendo de tomar cuidado com

a quantia alocada para isso.

Assim, os patrocínios e impulsionamentos podem ser mecanismos de grande

valia para que o advogado construa autoridade no mercado digital, porém devem

ser utilizados com bastante sabedoria e cautela, sendo observadas todas as

restrições ainda impostas.

3.4 BLOGS

Por razão de todas as restrições impostas aos advogados no que diz respeito

à prática da publicidade, a principal modalidade de marketing utilizada pelos

profissionais da advocacia é o marketing de conteúdo, que se encaixa mais

adequadamente no caráter informativo que sua abordagem deve conter.

Dentre os canais mais utilizados pelos advogados na atualidade está o blog,

que nada mais é que um site ou parte de um site que contém conteúdo

frequentemente atualizado, a respeito de um ou diversos tópicos, sendo esse

conteúdo na forma de artigos individuais chamados postagens de blog ou blog

posts.75

À época de surgimento dos blogs, os internautas os utilizavam especialmente

para o compartilhamento de informações pessoais, como espécies de diários online,

relatando seu dia-a-dia, interesses, vivências e experiências. Com o tempo, a

abordagem dos conteúdos no universo blogger tornou-se cada vez mais diversa,

principalmente em consequências daqueles que passaram a utilizar essas

plataformas para divulgação de conteúdo educativo específico.

Isso foi possibilitando cada vez mais a construção da presença profissional

online, pois os blogs eram ferramentas na maior parte das vezes muito mais fáceis,

intuitivas, e baratas – muitos deles gratuitos – que os sites, e assim foram ganhando

grande popularidade, ano após ano.

75 L., Andrei. O que é um blog? Uma introdução ao Blogging. Disponível em:
<https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-um-blog>. Acesso em 24/01/2022.



Nos últimos anos, as redes sociais ganharam força e passaram a ser a

principal ferramenta de publicidade da maioria das profissões, mas os blogs seguem

tendo enorme relevância no que diz respeito a produção de conteúdo, e marcaram

para sempre a história da internet e marketing digital. Pode-se confirmar esse fato

pelo simples e cômico exemplo das grandes influencers de redes como o Instagram

ainda serem chamadas de ‘’blogueiras’’, mesmo que muitas delas nunca tenham

tido um blog e não pretendam ter.

Grande parte dos escritórios de advocacia no país hoje investe na criação e

manutenção de blogs, de forma a atrair o público que buscar diretamente por

conteúdo jurídico na internet, a definida publicidade passiva, pelo artigo 2º do

Provimento 205/2021 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil:
Art. 2º Para fins deste provimento devem ser observados os

seguintes conceitos:

[...]

VII - Publicidade passiva: divulgação capaz de atingir somente público certo
que tenha buscado informações acerca do anunciante ou dos temas
anunciados, bem como por aqueles que concordem previamente com o
recebimento do anúncio;

[...]

Essa modalidade é também conhecida como Inbound Marketing, ou

Marketing de atração, que significa que na prática, ao invés do profissional ir atrás

do cliente, o que é permitido em muitas profissões, o cliente é que vai até o

profissional, o que é a única possibilidade direta no caso dos advogados.76

O anexo único do Provimento 205/2021 trouxe também a possibilidade e

regulamentação da utilização de ferramentas de aquisição de palavras chave, como

o Google Ads, sob a seguinte forma:
Permitida a utilização de ferramentas de aquisição de

palavra-chave quando responsivo a uma busca iniciada pelo potencial
cliente e desde que as palavras selecionadas estejam em consonância com
ditames éticos. Proibido o uso de anúncios ostensivos em plataformas de
vídeo.

76 Equipe Justamente. Por que ter um blog no meu site jurídico? Disponível em:
<https://www.justamente.com.br/blog/por-que-ter-um-blog-no-meu-site-juridico/#:~:text=Uma%20vez
%20que%20a%20Ordem,um%20canal%20perfeito%20para%20isso>. Acesso em 24/01/2022.



Isso permite que o escritório anuncie seu conteúdo de maneira discreta, pois

quando um potencial cliente realiza uma busca nas plataformas como Google,

Yahoo etc, o blog de seu escritório ou de seu serviço autônomo é colocado entre os

primeiros resultados disponíveis.

O que acontece na prática, é que há a compra de palavras-chave, e quando

uma pesquisa é feita com a utilização das expressões escolhidas, o blog/site

aparece em destaque entre os resultados mostrados, gerando assim mais chances

de despertar o interesse dos potenciais clientes.

Uma forma gratuita e muito utilizada de tentar otimizar a experiência de

utilização profissional dos blogs pelos advogados – e por profissionais de diversas

áreas -, são as técnicas SEO (Search Engine Optimization ou, em livre tradução,

otimização para mecanismos de busca), que tem como objetivo posicionar páginas

de destino entre os melhores resultados em aplicativos de busca.77

No Brasil, os blogs não são apenas ferramentas eficazes utilizadas pelos

escritórios para a publicidade, mas são vigorosamente utilizados para consultas e

atualizações por parte dos profissionais, assim o fato de que são consolidada fonte

de informação entre os advogados, que devem se manter sempre a par das

constantes mudanças dos universos dinâmicos da sociedade e do Direito.

Pode-se se citar como inegável e grandioso exemplo, a plataforma Jusbrasil78

, que disponibiliza além de uma grande quantidade de conteúdo de informações e

atualizações da seara jurídica, uma ferramenta de pesquisa de jurisprudência que

hoje é sabidamente a mais popular entre os advogados de todo o país.

Outro bom exemplo é o blog Migalhas , que tem formato de portal de79

notícias, que posta diariamente artigos e matérias sobre todas as áreas do Direito,

linkando com acontecimentos sociais em voga, o que fez com que se tornasse muito

popular entre os advogados e até entre os leigos, que conseguem compreender os

conteúdos, por sua linguagem simplificada.

Assim, os blogs seguem sendo uma das principais ferramentas de trabalho

online dos advogados e demais profissionais do Direito, não só para a publicização

79 https://www.migalhas.com.br/.
78 https://www.jusbrasil.com.br/.
77 Idem.



de seu trabalho, mas como possibilitadores de informação, atualização e até

entretenimento pessoal, mesmo frente ao forte advento das redes sociais ocorridos

nos últimos anos.

3.5 DECISÕES EM CONSELHOS DE ÉTICA

Desde a publicação do Provimento 205/2021, diversas decisões e pareceres

em consultas jurídicas suscitadas pelos próprios advogados vêm sido publicadas

pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, especialmente o de São Paulo/SP , que80

examina mensalmente em média 600 (seiscentas) novas representações, e que

contém atualmente em andamento mais de 12.000 (doze mil) processos

disciplinares.81

Há um parecer que versa sobre o impulsionamento de posts no Instagram,

onde o advogado consulente questionou a legalidade da ferramenta:

IMPULSIONAMENTO DE POSTAGENS NO INSTAGRAM, FACEBOOK,
GOOGLE, SITES E OUTRAS REDES SOCIAIS – POSSIBILIDADE ––
LIMITES ÉTICOS – PROVIMENTO Nº 205/2021.
É permitido a publicidade e a publicação de conteúdo da advocacia no
Instagram, Facebook, Google, sites ou outras redes sociais na Internet,
com impulsionamento, desde que não esteja incutida a mercantilização, a
captação de clientela ou emprego excessivo de recursos financeiros e que
seja observado o caráter informativo, a veracidade das informações
veiculadas, com moderação e sobriedade, respeitando-se, sempre as
normas éticas do Estatuto do Advogado e da OAB, do Código de Ética e
Disciplina e os preceitos contidos no Provimento 205/2021. A falta de ética
na publicidade da advocacia não está no meio de sua divulgação, mas sim
no seu conteúdo e sua finalidade, que permanecem regrados pelos nosso
Código de Ética e pelo Estatuto da Advocacia e OAB. Proc. E-5.679/2021 -
v.u., em 11/11/2021, parecer e ementa do Rel. Dr. LUIZ GASTÃO PAES
DE BARROS LEÃES FILHO, Rev. Dr. SYLAS KOK RIBEIRO - Presidente
Dr. GUILHERME MARTINS MALUFE.

Em outro, o Tribunal de Ética posicionou-se sobre a delimitação do dito

caráter informativo da produção de conteúdo do advogado nas redes sociais:

81 NETO, Jorge Eluf. Saiba como funciona o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Disponível
em: <https://www.conjur.com.br/2003-abr-03/saiba_funciona_tribunal_etica_oab>. Acesso em
24/01/2022.

80 Pesquisa de Jurisprudência disponível em:
<https://www.oabsp.org.br/tribunal-de-etica-e-disciplina/ementario/2019/e-5-208-2019>. Acesso em
24/01/2022.



PUBLICIDADE – REDES SOCIAIS – REPOSTAGEM DE CONTEÚDO DE
CARÁTER INFORMATIVO – LIMITES E DEVERES ÉTICOS –
OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PERTINENTES À PUBLICDADE.
É lícita a publicidade de advogado em sites ou redes sociais, desde que sejam
observados todos os limites e condições impostos pelo CED e pelo Provimento
nº 205/2021, dentre os quais se destacam a discrição, moderação e o caráter
meramente informativo, sendo vedada, em qualquer hipótese, a captação
indevida de clientela e a mercantilização da profissão (artigos 5º, 7º, 39 a 46 do
CED e artigos 1º, 3º e 4º do Provimento 205/2021). Pode o advogado e a
sociedade de advogados, portanto, fazer postagens, desde que discretas,
moderadas e puramente informativas acerca de tema jurídico, sem mencionar
casos ou clientes, sem debater causas de outros profissionais, sem responder a
consultas sobre matéria jurídica, sem induzir ao litígio e sem configurar
captação indevida de clientela, sendo igualmente permitida a respostagem
desse material, em caráter eventual, em página de terceiros, de grande
visulalização ou não. Proc. E-5.755/2021 - v.u., em 11/11/2021, parecer e
ementa do Rel. Dr. FÁBIO TEIXEIRA OZI, Rev. Dra. RENATA MANGUEIRA
DE SOUZA - Presidente Dr. GUILHERME MARTINS MALUFE.

Em um outro caso, o advogado consulente alegou ser sócio de sociedade de

advogados que presta serviços a imobiliárias, a partir de minutas previamente

elaboradas, e informou que costumeiramente atua em conjunto com advogados

contratados pelas partes, questionando se os contratos que venham a incorporar

sugestões de outros advogados que não tenham vínculo com seu escritório,

poderiam ostentar o timbre de sua sociedade de advogados.

Eis o parecer:

PUBLICIDADE PROFISSIONAL – TIMBRE DE SOCIEDADE DE
ADVOGADOS – DISCRIÇÃO E SOBRIEDADE – UTILIZAÇÃO DO TIMBRE
EM DOCUMENTOS COM INTERVENÇÃO DE ADVOGADOS NÃO
PARTICIPANTES DA SOCIEDADE.
1. A utilização de timbre de sociedade de advogados em documentos
consubstancia em espécie de publicidade profissional, de modo que deve
primar pela discrição e sobriedade. 2. Não é aconselhável a utilização do timbre
de sociedade de advogados em contratos redigidos conjuntamente com
advogados que não participam da referida sociedade, porquanto poderá,
eventualmente, transmitir a terceiros a ideia de que o trabalho intelectual teria
sido realizado exclusivamente pelos advogados integrantes daquela
sociedade. Proc. E-5.669/2021 - v.u., em 07/10/2021, parecer e ementa do
Rel. Dr. EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA, Rev. Dra. SIMONE APARECIDA
GASTALDELLO. Presidente Dr. GUILHERME MARTINS MALUFE.

 



Também já foi posto questionamento sobre a habitualidade ou eventualidade

de participação de advogados em meios de divulgação em geral, como programas

de rádio, televisão, colunas de jornais etc, com a dúvida sobre a suposta fixação de

um número limite para tais interações de modo a limitar a publicidade:

PARTICIPAÇÃO EM MÍDIA – PUBLICIDADE – EVENTUALIDADE E
HABITUALIDADE – MODERAÇÃO E SOBRIEDADE – LIMITES ÉTICOS.
O recém aprovado Provimento nº 205/2021 passa a ser a norma de
regência sobre a publicidade na Advocacia, explicitando alguns tipos
de publicidade, inclusive a adoção de marketing jurídico, que conceitua
como estratégias planejadas para alcançar objetivos de negócio no ramo da
advocacia, desde que compatível com os preceitos éticos e respeitadas as
limitações impostas pelo Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral,
Código de Ética e Disciplina e por este Provimento. Não há previsão legal
que determine o lapso temporal que venha a caracterizar a habitualidade ou
a eventualidade para fins de participação individual ou coletiva em meios de
divulgação em geral, de modo que permanecem presentes as balizas da
moderação e sobriedade, que conferem maior autonomia e liberdade aos
profissionais que meramente afixar um número cabalístico. Outrossim, pelo
princípio da livre iniciativa, per se, não há vedação legal ou ética para que
o(a) advogado(a) possa participar ou exercer atividades fora do contexto
jurídico, desde que compatíveis[1] com os preceitos contidos no CED,
Estatuto e demais disposições. Em caso de divulgação de conteúdo
jurídico, cabe lembrar as vedações contidas no Capítulo VIII do CED e
§2º[2], art. 4º do Provimento nº 205/2021, sendo certo que não é permitido
vincular os serviços advocatícios com outras atividades ou a divulgação
conjunta de tais atividades, salvo a de magistério. Proc. E-5.654/2021 -
v.u., em 02/09/2021, parecer e ementa da Rel. Dra. REGINA HELENA
PICCOLO CARDIA, Rev. Dr. ZAILTON PEREIRA PESCAROLI-
Presidente Dr. GUILHERME MARTINS MALUFE.

Um profissional questionou ao Tribunal sobre a possibilidade de utilização de

camisetas pelos assistentes e advogados com o nome e logo de seu escritório

estampado na vestimenta, além da utilização do Google Ads:

MPULSIONAMENTO DE POSTAGENS NO FACEBOOK – GOOGLE ADS
(ADWORDS) – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DE CAMISETA/UNIFORME –
IMPOSSIBLIDADE – LIMITES ÉTICOS.
) Não há vedação ao impulsionamento de conteúdos em sites, desde que
observado o caráter informativo, a veracidade das informações veiculadas, com
moderação e sobriedade, sem descurar das especificidades contidas nas
normas de regência. 2) O pagamento da ferramenta google ads (adwords) não
infringe os preceitos éticos, desde que observados os parâmetros citados. 3)
Com base nas prerrogativas de liberdade e independência, pela consciência da
elevada função pública e pelos valores que lhe são inerentes, o uso de
camiseta ou de vestimenta informal pelos advogados e estagiários, para fins

http://../../../../../../../../../../../../U:/Publico/ARQUIVOS%20-%202021/Pareceres%20Publica%C3%A7%C3%A3o/Pareceres%20site/02%20-%20setembro%20-%2001.docx#_ftn1
http://../../../../../../../../../../../../U:/Publico/ARQUIVOS%20-%202021/Pareceres%20Publica%C3%A7%C3%A3o/Pareceres%20site/02%20-%20setembro%20-%2001.docx#_ftn2


laborais, por sua livre e espontânea vontade, per se, não fere a ética
profissional, embora não recomendável pelas restrições impostas à própria
atuação profissional. Todavia, a exigência de uniforme ou camiseta com logo
e/ou nome do escritório aos advogados e estagiários fere a ética profissional,
na medida em que tolhe a liberdade e a independência, prerrogativas
inegociáveis coligidas no Estatuto da Advocacia e no Código de Ética da OAB,
bem como caracteriza publicidade imoderada, a captação indevida de clientela,
a concorrência desleal e a mercantilização da profissão. Precedentes:
E-4.013/2011, E-4.237/2013, E-4.295/2013, E-4.295/2013, E-4.579/2015,
E-5.314/2019, E-5.290/2019, E-5.256/2019, E-5.446/2020 e
E-5.382/2020. Proc. E-5.595/2021 - v.u., em 05/08/2021, parecer e ementa da
Rel. Dra. REGINA HELENA PICCOLO CARDIA, Rev. Dra. ANA LÉLIS DE
OLIVEIRA GARBIM - Presidente Dr. GUILHERME MARTINS MALUFE.

Uma advogada inscrita na OAB/SP questionou à Ordem se era lícito a um

escritório de advocacia o patrocínio de eventos culturais/artísticos, pois teria

interesse em patrocinar o concerto de uma orquestra. Usou como argumento a seu

favor o fato de a OSESP ter como patrocinador um escritório de advocacia, o qual82

consta em seu site:

PUBLICIDADE – PATROCÍNIO DE EVENTO ARTÍSTICO – POSSIBILIDADE –
ARTIGO 45 DO CED - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES ÉTICOS
ÍNSITOS À PUBLICIDADE PROFISSIONAL.
O patrocínio de evento cultural é modalidade de publicidade expressamente
autorizada pelo artigo 45 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Aplicam-se
ao patrocínio, portanto, os mesmos parâmetros do CED e do Provimento nº
94/2000 impostos à publicidade profissional. Ou seja, devem ser observados a
discrição, moderação e o caráter meramente informativo da divulgação do
nome do escritório, sendo vedada, em qualquer hipótese, a captação indevida
de clientela e a mercantilização da profissão. Precedentes: E-5.254/2019,
E-5.290/2019 e E-5.542/2021. Proc. E-5.609/2021 - v.u., em 08/07/2021,
parecer e ementa do Rel. Dr. SYLAS KOK RIBEIRO, Rev. Dr. ANSELMO
PRIETO ALVAREZ - Presidente em exercício Dra. RENATA MANGUEIRA DE
SOUZA.

As lives, que passaram a ser massivamente utilizadas para produção de

conteúdo, principalmente desde que se iniciou a pandemia do Covid-19, também já

foram motivo de indagação, e no Processo E-5.569/2021 foi levantada a limitação

ética sobre a realização de lives de advogados com profissionais de outras áreas:

82 Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.



PUBLICIDADE – TRANSMISSÃO AO VIVO PELA INTERNET (“LIVE”) –
PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAL DE OUTRA ÁREA –
POSSIBILIDADE COM RESTRIÇÕES – OBEDIÊNCIA AOS ARTS. 39 A
47-A CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA E AO PROVIMENTO Nº 94/2000
DO CONSELHO FEDERAL DA OAB.
A participação de profissional de outra área do conhecimento em eventos
de caráter meramente informativo, transmitidos ao vivo, pela internet, por
advogado, não constitui infração ética desde que sejam respeitados os
limites éticos previstos nos arts. 39 a 47-A Código de Ética e Disciplina da
OAB (CED) e no Provimento nº 94/2000, do Conselho Federal da OAB, em
especial a proibição de divulgar o exercício conjunto com a advocacia, ou a
vinculação a esta, de atividades de outra natureza. Proc. E-5.569/2021 -
v.u., em 06/05/2021, parecer e ementa do Rel. Dr. CAIO JULIUS
BOLINA, Rev. Dra. RENATA MANGUEIRA DE SOUZA - Presidente Dr.
GUILHERME MARTINS MALUFE.

 

Houve decisão acerca da possibilidade de compartilhamento de um mesmo

site para dois ou mais escritórios de advocacia, e o Tribunal entendeu a conduta

como antiética:

PUBLICIDADE – SITE – COMPARTILHAMENTO DO MESMO SITE POR
SOCIEDADES DE ADVOGADOS DISTINTAS – IMPOSSIBILIDADE –
CAPTAÇÃO INDEVIDA DE CLIENTELA, INDUÇÃO À LITIGÂNCIA E
MERCANTILIZAÇÃO DA PROFISSÃO – INOBSERVÂNCIA DO
PROVIMENTO Nº 94/2000 CFOAB.
É incompatível com o Estatuto da Advocacia, com o Código de Ética e
Disciplina e com o Provimento nº 94/2000, do Conselho Federal da OAB, o
compartilhamento do mesmo site eletrônico por duas ou mais sociedades de
advogados. Impossibilidade de afiançar por completo a independência de
identidades entre as sociedades de advogados, pressuposto para o
compartilhamento de estruturas na advocacia. Confusão ao cliente passível de
ser compreendida como captação indevida de clientela, indução à litigância e
mercantilização da profissão. Proc. E-5.433/2020 - v.u., em 07/10/2020, do
parecer e ementa da Rel. Dra. CAMILA KUHL PINTARELLI, Rev. Dra.
RENATA MANGUEIRA DE SOUZA - Presidente Dr. GUILHERME MARTINS
MALUFE.

Sobre o cadastro de escritórios formalizados ou advogados autônomos em

plataformas digitais, em específico o RECLAME-AQUI e o CONSUMIDOR GOV,

segundo o consulente ‘’não no intuito de mercantilização da profissão, mas sim

como um canal jurídico e facilitador disponibilizado ao cliente para eventuais

demandas urgidas relativas a prestação dos serviços a se evitar a judicialização de

ações entre cliente-advogado’’, decidiu o Tribunal:

PLATAFORMA DIGITAL – CUNHO NÃO JURÍDICO – CADASTRO DE
ADVOGADOS – VEDAÇÃO ÉTICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



JURÍDICOS – ATIVIDADE PRIVATIVA DE ADVOGADOS E DE
SOCIEDADES DE ADVOGADOS – PUBLICIDADE – POSSIBILIDADE –
OBSERVÂNCIA DE NORMAS ÉTICAS APLICÁVEIS A QUALQUER
OUTRO MEIO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE - PROIBIÇÃO À
CAPTAÇÃO DE CLIENTELA – INTERMEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DA
RELAÇÃO ADVOGADO-CLIENTE EM PLATAFORMA DIGITAL –
IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO
CONSUMERISTA - EXERCÍCIO DA ADVOCACIA É INCOMPATÍVEL COM
QUALQUER PROCEDIMENTO DE MERCANTILIZAÇÃO – POTENCIAL
QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL
A oferta de serviços jurídicos não pode se dar em conjunto com a
disponibilização de serviços de outra natureza, em especial por meio de
plataforma não específica da categoria profissional. Haveria inequívoca
captação indevida de clientela. A publicidade é admitida em plataformas
digitais, observados limites éticos, moderação e discrição por parte do
advogado, para o fim de garantir o caráter meramente informativo, o bom
senso e sobriedade ínsitos à advocacia, como também o sigilo das
informações que lhe foram confiadas por seus clientes, evitando-se a
mercantilização da profissão e a captação indevida de clientela. A relação
advogado-cliente não configura relação de consumo, não se qualificando
como apta a ser objeto de conciliação ou mediação em ambientes físicos
ou virtuais, de cunho não jurídico, para de reclamações de consumidores. O
papel moderador exercido pela plataforma digital implicaria
compartilhamento de informações potencialmente incompatível com o sigilo
profissional. Proc. E-5.389/2020 - v.u., em 02/09/2020, do parecer e
ementa da Rel. Dra. CRISTIANA CORRÊA CONDE FALDINI, Rev. Dra.
CAMILA KUHL PINTARELLI - Presidente Dr. GUILHERME MARTINS
MALUFE.

Há também uma decisão que versa acerca da permissão para que

advogados participem em podcasts , publicada antes da vigência do Provimento83

205/2021, quando ainda valia o Provimento 94/2000:

UTILIZAÇÃO DE PODCAST – POSSIBILIDADE – DESDE QUE
OBSERVADAS AS NORMAS APLICÁVEIS À PUBLICIDADE PREVISTAS
NO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA E NO PROVIMENTO 94/2000.
Advogado pode fazer uso de podcasts, desde que o acesso ao respectivo
conteúdo dependa de uma iniciativa do usuário, que deve ativamente optar
por ter acesso à informação disponibilizada e desde que respeitadas todas
as normas éticas aplicáveis, ou seja, desde que tenha caráter
exclusivamente informativo, educacional ou instrutivo, prime pela discrição,
moderação e sobriedade, não configure mercantilização da profissão, não
implique oferecimento de serviços, não estimule a litigância nem tenha por
escopo a captação de clientela, conforme dispõe os art. 39 e 41 do CED.
São vedadas, por meio de podcasts, as condutas mencionadas nos arts. 40
e 42 do CED e a veiculação de mensagem com proposito de promoção
pessoal, conforme prevê o art. 43 do mesmo código. Proc. E-5.342/2019 -
v.u., em 12/02/2020, do parecer e ementa do Rel. Dr. RICARDO

83 Arquivo digital de áudio transmitido e disponibilizado através da internet, normalmente com o
propósito de transmitir informações.



BERNARDI Rev. Dr. FÁBIO TEIXEIRA OZI - Presidente Dr. GUILHERME
MARTINS MALUFE.

Nos tempos em que os aplicativos já detêm quase toda a gama de serviços

disponíveis ao poder de um clique, importante observar o posicionamento do

Tribunal de Ética e Disciplina sobre a possibilidade de oferta de prestação serviços

advocatícios por meio destes:

OFERECIMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS POR TELEFONE OU
APLICATIVO PARA ATUAÇÃO EM CASO CONCRETO –
IMPOSSIBILIDADE – CAPTAÇÃO DE CLIENTELA E
MERCANTILIZAÇÃO DA ADVOCACIA
É lícita a publicidade do advogado em redes sociais, inclusive o patrocínio
de páginas e publicações, desde que observados os princípios e normas
que regem a publicidade dos advogados em geral (artigos 39 e 47 Código
de Ética e Disciplina e Provimento n. 94/2000, do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil). Porém, o contato via WhatsApp ou
ligação telefônica, com pessoas que tem processo no Juizado Especial
Cível, mesmo que não possuam advogado constituído, oferecendo serviços
fere a discrição e sobriedade exigidas, configurando captação de clientela
ou mesmo mercantilização da profissão. A captação de clientela configura
infração ética, independentemente se praticada por terceiros ou pelo
próprio advogado, nos termos do artigo 34, inciso IV do EAOAB. Proc.
E-5.208/2019 - v.u., em 24/04/2019, do parecer e ementa do Rel. Dr.
EDUARDO AUGUSTO ALCKIMIN JACOB, Rev. Dr. EDUARDO DE
OLIVEIRA LIMA, Presidente Dr. GUILHERME MARTINS MALUFE.

Em uma consulta ocorrida no presente ano, uma advogada perguntou sobre

a possibilidade de concomitantemente criar conteúdo informativo para o público em

geral e conteúdo direto para outros advogados, por meio de mentorias, além de

poder comentar sobre decisões judiciais amplamente divulgadas em sites jurídicos

de grande relevância:

PUBLICIDADE OU INFORMAÇÃO SOBRE A ADVOCACIA VEICULADA
POR ADVOGADO EM PERFIL NAS REDES SOCIAIS – POSSIBILIDADE
– OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PERTINENTES À MATÉRIA
CONSTANTES NO CED E PROVIMENTO Nº 205/21 DO EGRÉGIO
CONSELHO FEDERAL DA OAB – PRECEDENTES.
É permitida a utilização de perfis em redes sociais por advogados para
veicular publicidade ou informações atinentes à advocacia, desde que seu
conteúdo respeite as normas do Código de Ética e Disciplina e do
Provimento nº 205/21, do Egrégio Conselho Federal da OAB, de modo que
a manifestação deve ter caráter meramente informativo e primar pela



discrição e sobriedade, não podendo configurar captação indevida de
clientela ou mercantilização da profissão. Proc. E-5.696/2021 - v.u., em
02/12/2021, parecer e ementa do Rel. Dr. ANSELMO PRIETO ALVAREZ,
Rev. Dra. RENATA MANGUEIRA DE SOUZA - Presidente Dr.
GUILHERME MARTINS MALUFE.

Interessantes decisões, também do ano de 2021, sobre a publicidade da

advocacia em ambientes de coworking, nova alternativa que vem facilitando a vida

de muitos profissionais, que buscam bons espaços para o atendimento de seus

clientes, dentro das condições de um valor acessível, que o compartilhamento pode

possibilitar:

EXERCÍCIO PROFISSIONAL ¬– COMPARTILHAMENTO DE ESPAÇO DE
TRABALHO COM OUTRA ATIVIDADE PROFISSIONAL – DEVER DE
CAUTELA AO SIGILO PROFISSIONAL E À INVIOLABILIDADE DA SEDE
PROFISSIONAL.
Em princípio o compartilhamento de espaços de trabalho, coworking ou
outra forma de associação que tenha como fim a divisão de despesas ou
outra razão que não viole a moralidade e a ética profissional não será
vedado, desde que, respeitados princípios essenciais ao exercício
profissional, qual seja, a preservação do sigilo profissional, da
inviolabilidade do escritório de advocacia, da publicidade moderada, da não
mercantilização da profissão e da não captação indevida de clientela.
Havendo tal delimitação nos espaços compartilhados com unidades
autônomas, sala de espera e demais dependências em separado a
priori não há uma infração disciplinar, mas havendo qualquer simulação
neste compartilhamento a falta estará caracterizada e deve ser punida
pelas Turmas Disciplinares com rigor. Precedentes: E-5.488/2021;
E-5.481/2021; E-5.252/2019; E-5.137/2018; E-5.086/2018;
E-4.825/2017. Proc. E-5.586/2021 - v.u., em 08/07/2021, parecer e
ementa da Rel. Dra. ANA LÉLIS DE OLIVEIRA GARBIM, Rev. Dr.
EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA - Presidente Dr. GUILHERME MARTINS
MALUFE.

PUBLICIDADE PROFISSIONAL - COWORKING – CARTÃO DE VISITA –
AFIXAÇÃO EM MURAL – POSSIBILIDADE.
Não há impedimento ético na afixação/divulgação de cartão de visita em
mural existente em ambiente de coworking – local em que é possível
exercer a advocacia, como já decidiu esta Turma Deontológica -, desde que
o cartão de visita obedeça aos limites éticos, contendo apenas informações
objetivas relativas aos advogados ou à sociedade de advogados e aquelas
autorizadas pelo Código de Ética e Disciplina e pelos provimentos que
tratam do tema, sempre com discrição e moderação, com finalidade
informativa, sendo expressamente proibida a divulgação da atividade de
advocacia em conjunto com qualquer outra atividade (salvo a de magistério)
ou empresa que compartilhe o mesmo espaço. Proc. E-5.643/2021 - v.u.,
em 02/09/2021, parecer e ementa do Rel. Dr. FÁBIO TEIXEIRA OZI, Rev.
Dra. CRISTIANA CORRÊA CONDE FALDINI - Presidente Dr.
GUILHERME MARTINS MALUFE.



A jurisprudência exposta acima consta entre muitas outras decisões que vêm

sendo tomadas no que tange à publicidade na advocacia, sobre as mais variadas

questões, visto que o assunto se torna cada vez mais necessário e atual com o

advento e desenvolvimento da internet e das tecnologias e da introdução dos

advogados tardiamente nesse universo, que ainda resulta em dúvidas e

inseguranças por parte dos profissionais sobre o que é ou não permitido ou visto

como ético.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não há mais espaço na sociedade atual para a desconsideração da força da

tecnologia, ou argumentos que se sustentem na tentativa de diminuição da

influência da mesma na economia, na política, no mercado de trabalho, nas

relações sociais e nos demais desdobramentos da vida humana.

A advocacia é uma profissão honrada, altamente relevante para a sociedade

– e para a humanidade, como um todo -, e deve-se continuar prezando pela

proteção de suas prerrogativas, pela demonstração de sua importância e pelos

limites éticos que seu labor impõe, porém é necessário que o mercado do Direito

esteja disposto a se adaptar ao que pedem os novos tempos.

A internet e as mídias sociais já exercem protagonismo na vida da maioria da

população mundial, e é necessário pensar e repensar sobre as mesmas como

ferramentas diretas de trabalho para o advogado, e todas as implicações dessa

realidade digital e virtual.

O marketing jurídico hoje é um grande diferencial, que possibilita uma iserção

no mercado nunca antes viável, pois pode proporcionar um poder de alcance muito

grande a profissionais que até poucos anos atrás dependiam totalmente da boa

vontade de terceiros para terem oportunidades relevantes.

Não só o marketing, mas outras ferramentas importantes vêm sendo criadas

e desenvolvidas para o auxílio do exercício da advocacia, como sistemas, softwares

e espaços físicos e digitais pensados e planejados para que a atuação do advogado

seja facilitada e melhorada, cada vez mais.

O cumprimento da função social do advogado - tão importante a ponto de ser

protegida constitucionalmente -, também é facilitado atualmente, visto que a

internet, em especial as redes sociais, proporciona acesso facilitado àqueles que

mais necessitam, e os profissionais do Direito, ao compartilharem informações,

podem não só aumentar suas chances de sucesso ou lucro pessoal, mas tem a

chance de ajudar mais pessoas, direta ou indiretamente, cumprindo o ideal da

busca por justiça.



A publicidade no mercado advocatício, que se moldava em cima de um

‘’nome forte’’ no mercado ou no poderio econômico, e que com isso beneficiava de

forma praticamente integral apenas às grandes firmas, vêm transformando-se e

dando espaço para todos os tipos de advogados, o que é amplamente benefício

para o crescimento da profissão.

O profissional do Direito que se adapta à nova realidade, diante da indústria

4.0, acaba exercendo papel de destaque, ante às consequências da globalização e

tecnologia no cenário global, e o tradicionalismo do mundo do Direito vem

abrindo-se a este admirável mundo novo, e, atualmente, é necessário adaptar-se ao

que o mercado, implacável e irredutível em suas demandas, exige.

Esse trabalho buscou demonstrar como o profissional da advocacia pode

utilizar a publicidade, a internet, a tecnologia e o marketing jurídico a seu favor,

dentro dos limites éticos impostos pela OAB e mantendo a postura e a sobriedade

que esse ofício tão nobre exige, explorando o ambiente digital para o

desenvolvimento de seu trabalho e para a conquista de seus objetivos.

Adaptações e inovações já estão sendo feitas, mas ainda são necessários

largos passos para que a advocacia consiga encontrar um equilíbrio entre a

normatividade necessária e as rápidas mudanças que ocorrem na sociedade que

vive tempos comandados pelo digital, em razão grande desafio para que uma

profissão tradicional acompanhe o dinamismo da era da informação.
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