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A Lei nº 8.906/1994, em seu artigo 2º, §§ 1º e 2º estabeleceu que 
a natureza jurídica do serviço de advocacia é o serviço público, 
adotando inclusive o modelo não empresarial da advocacia.

Nesse mesmo sentido, assim diz o Código de Ética e Disciplina da 
OAB, no artigo 5º: “O exercício da advocacia é incompatível com 
qualquer procedimento de mercantilização”.

Diante desses preceitos e devido à natureza da advocacia, a 
publicidade da profissão é restringida e regrada. 

Todavia, atualmente vivemos em uma era inovadora, disruptiva. 
As pessoas têm mudado comportamentos, atitudes, 
posicionamentos e formas de se comunicar. Tais mudanças 
demonstram a necessidade de transformação. Por tais motivos, 
diversas profissões têm se reinventado. Será o momento da 
advocacia se reinventar? Com os preceitos legais vigentes, até 
onde o advogado pode utilizar a publicidade? Será que com as 
mudanças nas áreas de comunicação apenas redigir petições, 
construir teses e realizar audiências é suficiente para a 
consolidação e sobrevivência do advogado no mercado de 
trabalho?

Vários são os questionamentos realizados pelos Jovens 
Advogados, pois entendem que a atividade econômica privada, 
para sobreviver, deve evoluir de acordo com as transformações 
que estão ocorrendo ao redor do mundo.

O tema é polêmico, mas não cabe a nós polemizar mais e sim 
trazer respostas e reflexões. Este e-book foi feito com este 
intuito, mostrar ao jovem advogado as respostas que já temos 
para diversos questionamentos e, em relação as que não 
temos, cabe a nós buscarmos soluções.
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INTRODUÇÃO



 
Vivemos um momento de mudança de paradigmas, sendo assim, 
aqui vai um convite: vamos nos reinventar!  Como leciona Darwin, 
não é sobre o mais forte, nem sobre o mais inteligente, mas sobre o 
que melhor se adapta às mudanças.
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Não, definitivamente a publicidade na advocacia não é vedada. Isso é 
facilmente desmistificado ao visualizarmos o Código de Ética e Disciplina 
da Ordem dos Advogados do Brasil que tem um capítulo exclusivo 
tratando da publicidade, bem como o Provimento n. º 94/2000, do 
Conselho Federal da OAB, que também regulamenta o tema. Tal 
provimento, logo em seu art. 1º, autoriza a publicidade informativa do 
advogado e da sociedade de advogados.
 
Na verdade, o que é proibido é a 
propaganda com intuito de captação de 
clientela, vez que estando ligada à ideia de 
mercantilização, vai ao encontro do que se 
pretende da advocacia, tida como um 
serviço público, bem como do advogado, 
que exerce função social. Sendo assim, a 
publicidade precisa ser feita de forma 
moderada, com caráter meramente 
informativo e obedecendo às regras da discrição e sobriedade.

A publicidade na advocacia é norteada pelo Estatuto 
da Advocacia e da OAB (Lei n.º. 8.906/94), pelo Código 
de Ética e Disciplina da OAB (Resolução n.º. 02/2015) e 
Provimento n.º. 94/2000, do Conselho Federal. 

Também devem ser observadas as demais Resoluções 
e Provimentos do Conselho Federal da OAB e, apesar 
de não ter caráter vinculante, devem ser consideradas 
as ementas das Consultas Respondidas pelos 
Tribunais de Ética e Disciplina. 
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NORMAS
Lei nº 8.906/94

Resolução nº 02/2015

Provimento nº 94/2000

Resoluções e provi-
mentos do CF/OAB

Ementas das consultas 
respondidas pelo TED

É proibida a publicidade na advocacia?

A publicidade na advocacia é regulada por 
quais normas?



A publicidade dos advogados deve possuir caráter meramente 
informativo, sem que configure captação de clientela ou mercantilização 
da profissão. As principais vedações para a publicidade profissional estão 
elencadas no art. 40 do Código de Ética e Disciplina da OAB (Resolução n.º. 
02/2015) e no art. 4º do Provimento n.º. 94/2000 do Conselho Federal da 
OAB, quais sejam: 
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Quais as principais restrições impostas à 
publicidade na advocacia?

Não são permitidos ao advogado em qualquer publicidade relativa à 
advocacia:
a) menção a clientes ou a assuntos profissionais e a demandas sob seu 
patrocínio;
b) referência, direta ou indireta, a qualquer cargo, função pública ou relação de 
emprego e patrocínio que tenha exercido;
c) emprego de orações ou expressões persuasivas, de auto engrandecimento 
ou de comparação;
d) divulgação de valores dos serviços, sua gratuidade ou forma de pagamento;
e) oferta de serviços em relação a casos concretos e qualquer convocação para 
postulação de interesses nas vias judiciais ou administrativas;
f) veiculação do exercício da advocacia em conjunto com outra atividade;
g) informações sobre as dimensões, qualidades ou estrutura do escritório;
h) informações errôneas ou enganosas;
i) promessa de resultados ou indução do resultado com dispensa de 
pagamento de honorários;
j) menção a título acadêmico não reconhecido;
k) emprego de fotografias e ilustrações, marcas ou símbolos incompatíveis 
com a sobriedade da advocacia;
l) utilização de meios promocionais típicos de atividade mercantil.

Art. 4, 
provimento 94/2000



Art. 40, CED
Os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a 
diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados:
I - a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão; 
II - o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade; 
III - as inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço 
público; 
IV - a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou 
a indicação de vínculos entre uns e outras; 
V - o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou 
artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem 
assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em 
veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail; 
VI - a utilização de mala direta, a distribuição de panfletos ou formas assemelhadas 
de publicidade, com o intuito de captação de clientela. Parágrafo único. 
Exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia, é permitida a 
utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que 
respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39.

Inobstante as vedações 
expressas no citado dispositivo, 
também é vedado que o 
advogado responda 
frequentemente consultas sobre 
matéria jurídica em meios de 
comunicação social, assim como 
não são permitidas as 
publicidades cujo objetivo seja 
induzir o leitor a litigar ou 
promover captação de clientela.

Por fim, as diretrizes e vedações 
estabelecidas pelas normas que 
regem a publicidade na 
advocacia são estendidas aos 
meios de comunicações 
eletrônicos, tais como telefone e 
internet. 

Outdoor
Cinema 

Atividades
mercantisSímbolos

incompatíveis
com a advocacia

incompatíveis
com a advocacia
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O que pode-se entender por publicidade 
informativa? 
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A publicidade informativa pode ser entendida como aquela que 
visa fornecer ao público conhecimento, com dados objetivos e 
verdadeiros, sobre o advogado ou sociedade de advogados, bem 
como abordagem de dicas relevantes nas suas áreas de atuação, 
seja para o público em geral, clientes ou para colegas de 
profissão. Ela é o oposto da publicidade mercantilista, vedada 
pela OAB, que visa tão-somente atrair clientes e a 
mercantilização. Em suma, o advogado não busca o cliente, é o 
cliente que busca o advogado.

O art. 2º do Provimento n.º 94/2000, do Conselho Federal da OAB, 
especifica que pode ser considerada publicidade nformativa a 
identificação pessoal e curricular do advogado ou da sociedade 
de advogados; o número da inscrição do advogado ou do registro 
da sociedade; o endereço do escritório principal e das filiais, 
telefones, fax e endereços eletrônicos; as áreas ou matérias 
jurídicas de atuação; qualificação profissional; a indicação das 
associações culturais e científicas de que faça parte o advogado 
ou a sociedade de advogados; os nomes dos advogados 
integrados ao escritório; o horário de atendimento ao público; e 
os idiomas falados ou escritos.

Provimento n.  94/2000 - CF OAB

Código de Ética e 
Disciplina da OAB 

Publicidade na advocacia



O art. 4º do Provimento nº 94/2000 do Conselho 
Federal da OAB, estabelece que não é permitido em 
qualquer publicidade relativa à advocacia: 
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Quais informações são proibidas no 
conteúdo publicitário?     

a

b

menção a clientes ou a assuntos profissionais e a demandas sob seu 
patrocínio;

d divulgação de valores dos serviços, sua gratuidade ou forma de 
pagamento;

g
informações sobre as dimensões, qualidades ou estrutura do 
escritório; expressões como “temos filiais em todo o país” são 
proibidas;

referência, direta ou indireta, a qualquer cargo, função pública ou 
relação de emprego e patrocínio que tenha exercido;

e

oferta de serviços em relação a casos concretos e qualquer convocação 
para postulação de interesses nas vias judiciais ou administrativas; 
Expressões como “se você se enquadra nessa situação, nos procure. 
Você pode ter direito”, “reduza o valor do seu financiamento”, “receba 
seus direitos” e “se aposente com mais benefícios” são proibidas; 

c
emprego de orações ou expressões persuasivas, de auto 
engrandecimento ou de comparação; assim como não são permitidas 
expressões como: mais uma sentença favorável, o melhor da área, etc...

f veiculação do exercício da advocacia em conjunto com outra atividade, 
como, por exemplo: “contabilidade e advocacia”;



h informações errôneas ou enganosas;

k emprego de fotografias e ilustrações, marcas ou símbolos 
incompatíveis com a sobriedade da advocacia;

i promessa de resultados ou indução do resultado com dispensa de 
pagamento de honorários;

j menção a título acadêmico não reconhecido; 

l
utilização de meios promocionais típicos de atividade mercantil. 
Expressões como “contate-nos para informações, agende sua 
consulta”, são proibidas.

Fique sempre atento ao 
art. 4º do Provimento 

nº 94/2000 do CF da OAB.

Cuidado!
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Material publicitário é permitido? 
É possível inserir  dados para contato nesse 
material?

Sim, o material publicitário é permitido desde que seja de cunho 
informativo, conforme preconiza os artigo 1º do Provimento nº 
94/2000 do Conselho Federal da OAB. 

Os dados para contato podem ser 
divulgados por expressa previsão do 
artigo 2º, alínea “c” do Provimento n.º 
94/2000 do Conselho Federal da OAB. 
Assim, caso se queira divulgar dados 
como endereço do escritório, telefones, 
fax e endereço eletrônico em algum 
material do escritório ou papel timbrado, 
por exemplo, o profissional estará 
amparado pelo Provimento n.º 94/2000. 

É lícita a concessão de entrevista em 
televisão ou rádio?

Sim, o advogado pode dar entrevista em 
televisão ou rádio. O que o Código de 
Ética e Disciplina da OAB (art. 40.°, I e V) 
veda é a utilização desses referidos meios 
para a realização de publicidade, não 
podendo o advogado se aproveitar da 
oportunidade para fornecer dados de 
contato como endereço e telefone, sendo 
permitido apenas o fornecimento de 
e-mail.

Além disso, o advogado, quando participar de programa de televisão ou 
de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou 
veiculada por qualquer outro meio, para manifestação profissional, 



Sim. A distribuição de brindes não é vedada pelo 
Código de Ética e Disciplina da OAB ou pelo 
Provimento 94/2000 do Conselho Federal da 
OAB. 

No entanto, tal distribuição deverá ser realizada 
de forma moderada, somente para clientes, 
familiares, amigos e colaboradores, não podendo 
o escritório de advocacia mencionar os dados de 
contato e nem sequer distribuir para órgãos públicos ou serventias 
judiciais, pois o Conselho Federal da OAB decidiu que o envio de forma 
indistinta ou indiscriminada pode até mesmo causar infração ética, 
prevista no artigo 34, IV, do Estatuto da Advocacia, Lei 8.906/1994. 
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É lícita a distribuição de brindes à cliente?

É lícita a distribuição de cartões de visita 
em estabelecimentos comerciais?

Conforme preceitua o §2º do artigo 3º do Provimento 
94/2000 a distribuição de cartões de visitas só será 
considerada meio lícito de publicidade se destinado a 
colegas, clientes ou a pessoas que solicitem ou os 
autorizem previamente.

Dessa forma, a distribuição de cartões, inclusive por 
terceiros, em estabelecimentos comerciais é proibida, 
bem como àquela feita em porta de fóruns ou outras 
repartições públicas.

deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e 
instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados 
pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de 
profissão (art. 43, caput e parágrafo único, do Código de Ética).
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É permitido o patrocínio de eventos ou 
publicações como meio de publicidade?

Sim, será admissível o patrocínio de eventos 
de caráter científico ou cultural, pois os 
patrocínios não são vedados pelo Código de 
Ética e Disciplina da OAB, desde que a 
matéria seja de interesse da advocacia e 
desde que sua circulação fique adstrita a, 
clientes e a interessados do meio jurídico, 
conforme preceitua o artigo 45, do referido 
Código, podendo os mesmos serem 
divulgados através de boletins, por meio 
físico ou eletrônico.

Mala direta ou listas de transmissão via 
“WhatsApp” são permitidos?

As malas diretas, com as quais as listas de transmissão 
via whatsapp podem ser comparadas, só serão 
consideradas meios lícitos de publicidade se 
destinadas a colegas, clientes ou a pessoas que 
solicitem ou as autorizem previamente, conforme 
preceitua o §2º do artigo 3º do Provimento 94/2000 do 
Conselho Federal da OAB.

Em conformidade com a referida norma, o artigo 46 do 
Código de Ética, autoriza a utilização de telefonia e 
internet como veículos de publicidade, todavia, 
determina que as mensagens encaminhadas por tais 

meios devem ter “destinatários certos”.

Conversas

Adriana

Miguel

Franscico

Maria 

Felipe

30.06.20

30.06.20

Ontem

texto

texto

texto

texto

digitando... 

Conversas

12:03

11:27

Editar

Listas de transmissão Novo Grupo
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Dessa forma, conclui-se que a utilização de listas de transmissão via 
whatsapp só será permitida quando destinadas aos clientes ou pessoas 
que as solicitem ou as autorizem previamente, sendo vedado 
oferecimento de serviços ou captação de clientela em grupos de 
whatsapp, ou em listas de transmissões indefinidas, além disso, deve-se 
lembrar que o conteúdo a ser divulgado deve ser EXCLUSIVAMENTE 
informativo.

Páginas em redes sociais, canal no
youtube ou podcast são permitidos?

Sim. Muitos advogados questionam sobre a 
possibilidade de publicidade na advocacia. Desde 1995 
a primeira versão do Código de Ética da OAB, já permitia 
expressamente a publicidade pelo advogado e, como já 
informado neste Ebook, sim, é permitida a publicidade, 
sendo vedada aquela que denote a mercantilização da 
nossa profissão.

Assim, nos termos do artigo 5º, alínea “a” do Provimento nº 94/2000 
admite–se a utilização da internet como meio adequado de publicidade 
na advocacia. Podendo o advogado utilizar tanto o site do escritório e 
páginas em redes sociais (Facebook, LinkedIn e Instagram), como canais 
no YouTube ou Podcasts.

Desta forma, a manifestação profissional do advogado em reportagens, 
abordagens sobre temas específicos e entrevistas, por exemplo, são 
permitidos em qualquer plataforma, inclusive YouTube e Podcasts , 
todavia, a participação do advogado deve se limitar aos aspectos 
jurídicos, bem como sem indicação de mercantilização, ou seja, deve ser 
apenas informativa.

Nesse contexto, o advogado pode utilizar as redes sociais e plataformas 
disponíveis, escrevendo textos, artigos ou se manifestando 
verbalmente desde que haja a intenção de informar sobre fatos e 
direitos.

Lucas.adv

362 likes

#advocacia #OABVilaVelha

#ebookOABVV
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Impulsionamento nas redes sociais é 
permitido? 

O impulsionamento de 
publicações é um anúncio no 
qual se permite destacar 
somente um conteúdo de sua 
página. Visa atrair a atenção 
de seus seguidores e de 
outros em potencial, ou seja, 
aumentar o número de 
pessoas que sua publicação 
alcançará.

Assim sendo, tal ação, que 
hoje não tem uma previsão 
expressa em nossas 
legislações sobre a matéria, 
em muito se assemelha com a 

mala direta ou panfleto, por ser considerada uma publicidade forçada.

Dessa forma, com base no §2º do artigo 3º, do Provimento 94/2000 do 
Conselho Federal da OAB muitas seccionais do país vedam o 
impulsionamento.

Cabendo ressaltar que em algumas seccionais como São Paulo, o 
impulsionamento, desde que feito apenas com conteúdo informativo, 
é permitido.

Assim, é sempre importante procurar orientação no TED — Tribunal de 
Ética e Disciplina da Seccional na qual o advogado vai atuar.



A participação ou realização de lives 
em redes sociais é permitida?

CONSULTA – EXPOSIÇÃO DO ADVOGADO EM REDES SOCIAIS – POSTAGEM DE VÍDEOS E 
IMAGENS COM RECOMENDAÇÕES ETC. - CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA. (i) 
Admite-se a consulta, tendo em vista tratar-se de reflexão sobre situação hipotética e não 
se verificar, ao menos de princípio, interesse de obtenção de prejulgamento para caso 
específico (CED, art. 71, inciso II; RITED-OAB/ES, art. 45); (ii) Trata-se de consulta onde indaga 
se “...dentro do atual panorama que estamos vivenciando hoje, com a deflagração da 
pandemia do COVID-19, é admissível, aos advogados, postar em redes sociais e 
semelhantes, como Instagram, Facebook, Youtube, etc., vídeos emitindo recomendações a 
sociedade, tirando dúvidas sobre questões jurídicas, emitindo comentários sobre as 
medidas implementadas pelos Governos Federal e local, etc.”; (iii) A exposição, e, ainda, a 
publicidade, não é vedada/proibida ao advogado. Todavia, por um rigor das normas de 
regência (EAOAB e CED), o advogado deve sempre adotar máxima cautela em sua exposição 
(seja ela em redes sociais ou não), para que ela, a exposição, não viole a “discrição” e 
“sobriedade”, e, ainda, não seja encarada como “captação de clientela” ou “mercantilização 
da profissão”, condutas vedadas pelo art. 39 do Código de Ética e Disciplina da OAB; (iv) Não 
há vedação para que o advogado, dentro do atual panorama que estamos vivenciando, 
poste em suas redes sociais e semelhantes, como Instagram, Facebook, Youtube etc., 
vídeos com recomendações a sociedade, tire dúvidas sobre questões jurídicas, emita 
comentários sobre as medidas implementadas pelos Governos Federal e local etc. Todavia, 
o advogado não poderá, sem pedido expresso da pessoa, indicar seu nome para eventual 
demanda jurídica, assim como não poderá indicar seus dados de comunicação quando da 
emissão do vídeo ou imagem, devendo ser ela informativa/de esclarecimento. Ainda, as 
dúvidas a serem respondidas, devem ser quando indagado no ato ou posterior, não 
podendo o advogado abrir um “canal” de dúvidas. Deve-se, também, observar o Provimento 
n.º 94/2000 e o disposto no art. 41 do CED; (v) Consulta conhecida e respondida.

Sim. O advogado pode tanto participar de lives, 
quanto promovê-las em suas redes sociais, sempre 
se atentando às diretrizes legais que norteiam a 
publicidade na advocacia.

O artigo 39 do Código de Ética e Disciplina da OAB, 
determina de forma clara e objetiva, que a 
publicidade é permitida, desde que tenha caráter 
meramente informativo, e prime pela discrição e 
sobriedade, evitando assim a configuração de 
captação de clientela e mercantilização da 
advocacia.

No mesmo sentido, em recente consulta, o Tribunal 
de Ética e Disciplina da OAB-ES assim se manifestou no Processo (COn) 
n.º 130512020-0:

Fernanda.adv

Flávio
Quais brindes são permitidos na advocacia? 

Ana Paula
Posso fazer instagram da minha sociedade
de advogados? 

Antônio
Posso patrocinar eventos?

Martha
Fala sobre publicidade do advogado!

LIVE 2K

Seu comentário ...
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Assim, durante as lives que participar, o advogado deve estar atento às 
vedações impostas pelo nosso Código de Ética e Disciplina 
(principalmente os artigos 41, 42 e 43) e pelo art. 7º do Provimento 
94/2000 do CFOAB, não podendo, a título de exemplos, divulgar sua 
lista de clientes ou demandas sob seu patrocínio, divulgar valores de 
serviços ou sua gratuidade, incitar os espectadores a litigarem ou 
oferecer serviços advocatícios.

Sim, é possível realizar o vídeo institucional 
do escritório de advocacia, desde que seu 
conteúdo não viole as normas dispostas no 
artigo 39, do Código de Ética e Disciplina da 
OAB, onde a publicidade profissional tem 
caráter meramente informativo.

No entanto, deverá observar, ainda, o 
artigo 40 e incisos, onde serão vedadas 
veiculação da publicidade através de 
cinema ou televisão. Por fim, observar, 

também, o Provimento 94/2000 do Conselho Federal da OAB, que em 
seu artigo 3º apresenta os meios lícitos para a publicidade da advocacia.

É lícita a criação e divulgação de vídeos 
institucionais de escritórios advocatícios 
em redes sociais?
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Distribuição de ebook em rede social, 
é permitido?

Sim, o advogado pode distribuir e-book nas redes sociais. Entretanto, 
o conteúdo disponibilizado deve ter caráter exclusivamente 
informativo, podendo constar o nome do advogado ou escritório, 
telefone, endereço profissional e eletrônico (como se fosse um papel 
timbrado).  

O advogado deve atuar respeitando o Código de Ética e, por isso tem 
que estar sempre atento as suas diretrizes. O art. 41 do Código de 
Ética e Disciplina da OAB dispõe que:

Sendo assim, o e-book não pode ter caráter de mercantilização, 
sendo vedado ao advogado instigar o litígio ou incentivar que a 

pessoa o procure para tirar dúvidas, 
para saber como o que está sendo 
informado no e-book se aplica ao seu 
caso concreto ou à sua empresa.

Assim, a palavra de ordem sempre será 
cautela! A observância das normas que 
regem a matéria é fundamental para 
que a publicidade na Advocacia seja 
exercida de forma lícita, sem provocar a 
mercantilização da nossa profissão. 

Art. 41, CED
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A advocacia pro bono é permitida?

Sim, a advocacia pro bono 
é permitida em casos 
muito específicos, motivo 
pelo qual o advogado 
deverá observar com 
muita atenção as 
diretrizes que regem esse 
tema. 

De acordo com o artigo 30, 
parágrafo primeiro, do 
Código de Ética e 
Disciplina, a advocacia pro 
bono tem que ser 
prestada de forma 
gratuita, eventual e 
voluntária, em favor de instituições sem fins econômicos e de seus 
assistidos, podendo ser exercida em favor de pessoas naturais, que não 
possuam condições financeiras o suficiente para arcar com os serviços 
de um advogado, sem que prejudique o seu próprio sustento.

É importante esclarecer que a divulgação da prática da advocacia “pro 
bono” é vedada. Embora seja até certo ponto comum nas redes sociais 
o oferecimento de serviços jurídicos gratuitos a um determinado 
público ou a pessoas de uma determinada comunidade, tal prática, 
como dito, é proibida.

Por fim, conforme o §3º, do referido art. 30, a advocacia pro bono não 
pode ser utilizada para fins político-partidários, eleitorais ou com o 
intuito de captação de clientela.
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A captação de clientes é totalmente 
proibida?

Não. O que é proibida é a captação de clientes realizada de forma 
direta e ostensiva, o que caracterizaria, em última análise, a própria 
mercantilização da advocacia, vedada pelo artigo 39 do Código de 
Ética e Disciplina da OAB.

A captação indireta, por outro lado, é perfeitamente permitida. Essa 
captação indireta pode se dar pela utilização da publicidade de 
acordo com as normas e regras impostas pela legislação que rege a 
matéria. 

Assim, a captação de clientes que seja decorrente de um bom 
networking desenvolvido pelo advogado, decorrente da sua 
reputação profissional ou da publicidade realizada de acordo com os 
parâmetros estabelecidos pela OAB é totalmente lícita.

O que é Copywriting?

Ao contrário da tradução literal “redação 
publicitária”, o copywriting significa uma técnica 
de redação de marketing onde o copywriter 
desenvolve textos especializados em atrair ou 
captar clientes visando o fechamento de 
conversão (guiar os leitores a uma ação 
específica). 

Logo, a função do copywriting é influenciar o 
leitor a uma tomada de decisão, de modo que ao final este faça a compra 
de um produto ou serviço, ou, simplesmente se fidelize àquele que 
transmite a mensagem.  



24

É importante destacar que o copywriting se baseia principalmente em 
três pilares:
 
(i) integração com dados de marketing — para influenciar o 
consumidor o copywriter precisa conhecê-lo, entender a fundo tudo o 
que diz respeito ao seu público alvo; 
(ii) gatilhos/atalhos mentais — mecanismos que tem como objetivo 
tornar mais rápido o processo de decisão do cliente; (
(iii) eliminação de objeções — o copywriter deve conhecer a fundo os 
principais medos e objeções do seu cliente para poder trabalha-los e 
demonstrar que o seu produto/serviço é realmente importante e, mais 
do que isso, valorizado. 

Resumindo, o copywriting é o ato de se produzir textos com o objetivo de 
guiar seu público alvo na tomada de decisão. Mais importante do que 
vender, a ideia central é a de transmitir a informação que seu cliente 
deseja, necessita, sempre agregando valor através de uma escrita 
persuasiva.

Como utilizar o Copywriting 
na advocacia ?

Inicialmente, ressalta-se que os advogados não podem transmitir uma 
escrita orientada para a venda, pois isso implicaria em captação 
indevida de clientes. Mas será que é possível utilizar o copywriting sem 
confrontar o Código de Ética e Disciplina da OAB? 

A resposta é sim, desde que haja adaptações. É perfeitamente possível 
fazer um marketing ético para atrair clientes, sem a necessidade de 
usar de técnicas de captação e venda.



É preciso que o advogado apresente um marketing de conteúdo ao seu 
cliente, isto é, apenas escrever textos informativos não irá fazê-lo como 
referência, como autoridade. Ao desenvolver seu texto, o advogado 
deve demonstrar ao seu público que além do conhecimento técnico, 
entende o problema que o cliente está passando e sabe como 
resolvê-lo da melhor maneira possível. 

Por isso, na advocacia, bons textos são aqueles que constroem conexão 
emocional com o leitor, tratando os problemas na perspectiva do 
cliente, não do direito em si. Isto porque, na maioria das vezes o leitor 
precisa de uma linguagem simples, voltada para a sua realidade. 

Saber fazer uma integração entre o problema jurídico e a solução 
possível para o problema, sem prometer resultados e sem criar iscas 
para captação é um desafio possível ao advogado, e que, com certeza, 
trará resultados positivos e fortalecerá sua autoridade perante os 
potenciais clientes.
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