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RESUMO 

O presente trabalho tem como linha de pesquisa o Marketing Jurídico, tendo como objetivo 

abordar as inferências da aplicação do marketing digital na advocacia. Com o avanço das 

tecnologias de comunicação, as profissões estão em constante adaptação a esta nova forma 

de se comunicar com o público. Não sendo diferente com a área jurídica, que busca alcançar 

os clientes, como também uma forma de se destacar no mercado, por meio do marketing. 

Contudo, a utilização dos meios de se fazer publicidade na advocacia, é regido pelo Código de 

Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil que, dentre outros objetivos, estabelece 

limitações a sua utilização. Então o questionamento que nos circunda é: o uso do marketing 

digital, principalmente pelas vias das mídias sociais, no âmbito da advocacia, viola o Código de 

Ética da OAB? Quanto a isso, o marketing jurídico tem se mostrado uma ferramenta eficaz na 

divulgação de conteúdo jurídico, sem contudo, banalizar ou ultrapassar os limites da profissão.  

Deste modo, o objetivo deste estudo é abordar as possíveis formas de atuação do advogado 

através do marketing digital, sem ultrapassar os limites éticos impostos pelo Código de Ética da 

OAB, bem como demonstrar as limitações éticas e legais da publicidade no âmbito da 

advocacia. Destarte, o trabalho é dividido em 3 Capítulos, desenvolvidos através de uma 

pesquisa dedutiva, por meio de análise de bibliográfica, jurisprudencial, pretende-se mostrar a 

possibilidade de se fazer marketing dentro da advocacia de forma clara, informativa e lícita. 

Palavras-Chaves: marketing; marketing jurídico; ética; limites, mídias sociais. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o advento da Era Digital ou também da Era da Comunicação, foram 

incontáveis os avanços das sociedades, constituindo um novo plano histórico, 

marcado por renovações de ideias, ações e pensamentos. A Era digital pode 

ser definida como uma substituição da era industrial, um avanço das 

tecnologias que está voltada principalmente às comunicações e 

compartilhamento de informações.  

Essa nova era que estamos vivendo e que está em constante modificação, 

influencia todos os ramos da vida, desde o âmbito das relações sociais, 

culturais, políticas, econômicas, refletindo até no exercício das profissões 

existentes.  

Podemos destacar um pivô importante para o avanço das comunicações, como 

sendo a propagação do uso da internet, instrumento utilizado para interligar 

pessoas de diferentes locais no globo e facilitar a disseminação de informações 

sobre todo ele. 

O setor da comunicação trazido pelo avanço das tecnologias, não deixou de 

atingir o mercado jurídico, muito pelo contrário, vem forçando os profissionais a 

se adequarem a nova forma de se relacionar com o cliente que está cada vez 

mais exigente. Esses avanços também refletem na quantidade de advogados 

no mercado de trabalho, aumentando significativamente os níveis de 

concorrência profissional. 

Em seu primeiro capitulo fica demonstrado no que consiste o marketing, sendo 

definido como uma forma de se entender as necessidade do cliente e como 

explora-las, bem como quais a formas de marketing utilizarmos para atende-las 

e extrairmos resultados significativos para a carreira do profissional.  

Para facilitar a adaptação do profissional da área jurídica a essas mudanças no 

mercado, faz-se necessário usar as ferramentas que o marketing disponibiliza. 

Contudo, tais ferramentas eram consideras impossíveis de se empregar dentro 

da advocacia, pelas limitações imposta pelo Código de ética da Ordem do 

Advogados do Brasil. Dessa forma, buscamos explorar tal problemática afim de 
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ficar demonstrado a possibilidade utilização do marketing pela profissão sem 

ferir o código de lhe rege. 

No segundo capitulo é exposto o marketing jurídico como espécie de marketing 

digital, que é voltado justamente para o mercado jurídico, formado para que os 

profissionais ocupem seu espaço dentro do mercado de trabalho de forma mais 

a atender a necessidade do seu público. 

Mas apesar da especificação do marketing jurídico, este ainda possui sua sub 

classificação que é o Marketing de Conteúdo, utilizado com o intuito de 

disseminar informações, levar conhecimento ao público, que segundo as 

doutrinas, é a forma mais eficaz de se fazer o marketing jurídico sem infligir 

código de normas. 

Dentro do contexto atual da sociedade, a população mundial foi assolada pela 

pandemia do COVID-19, que além resultar em grandes números de mortes, 

refletiu diretamente nas relações sociais. E com essas mudanças, o mercado 

jurídico teve que se adaptar ainda mais rápido as novas formas de 

comunicação por meio das mídias sociais. 

Com isso o aproveitamento das mídias sociais pelos advogados ficou em voga 

no ultimo ano, gerando novas atualizações dos provimentos pelo Conselho 

Federal da Ordem do Advogados do Brasil, afim de abranger ainda mais as 

formas de publicidade, para acompanhar os avanços da sociedade. 

Por fim, no ultimo capitulo é abordado a diferenciação entre publicidade e 

propaganda, que não são sinônimos, ficando demonstrado que somente a 

publicidade é admitida pelo código de ética, bem como atualizações e 

limitações ao seu exercício dentro das limitações impostas à profissão. 

Pelo exposto, por intermédio da metodologia dedutiva, no decorrer do presente 

estudo abordas as limitações e desafios dos profissionais da área jurídica para 

se adaptar mudanças sociais quanto as forma de comunicação, demonstrando 

as possibilidades do exercício do marketing, através do marketing jurídico.   

2 MARKETING: CONCEITO 
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O Marketing, segundo Miranda e Arruda (2004), teve surgimento com as 

primeiras sociedades e suas relações comerciais, sem que, contudo, possuísse 

tal nomenclatura. Não se tem uma data específica para sua origem, mas, 

pesquisadores identificaram que seus primeiros resquícios se deram entre os 

anos de 1900. 

A dinâmica inerente ao marketing vive presente em nossa sociedade desde 

antiguidade, através da comercialização pela troca pessoal, que a partir daí, 

passou por uma série de alterações até chegar na forma atual de como vemos 

o marketing, de acordo com Las Casas (2001).  

Contudo, é possível observar mais claramente sua ascensão, no decorrer da 

Revolução Industrial. O mercado com a produção massiva de produtos, as 

indústrias precisavam investir em formas de se destacarem em meio a tantos 

concorrentes, conforme pensamento de Gomes e Kury (2013). 

A própria definição de marketing sofreu mudanças durante os anos, a 

Associação Americana de Marketing (2013), citado por Minuzzi e Larentis 

(2014, p. 82), definiu marketing como sendo: “Marketing é a atividade, conjunto 

de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que 

têm valor para os clientes, parceiros e sociedade em geral. 

Segundo Las Casas (2001): 

[...] é a área do conhecimento que engloba todas as atividades 
concernentes às realizações de força, orientadas para a 
satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, 
visando alcançar determinados objetivos de empresas ou 
indivíduos e considerando sempre o meio ambiente de atuação 
e o impacto que essas reações causam no bem-estar da 

sociedade.(LAS CASAS, 2001, p. 26).  
A percepção de Marketing foi sendo alterada até a atualidade, onde o interesse 

do consumidor passou a ser levado como base para estabelecimento de 

qualquer relação comercial e o destaque na concorrência, ficou em segundo 

plano. Sergio Roberto Dias traz uma conceituação muito didática sobre esse 

tema, vejamos: 

[...]o conceito de marketing pode ser entendido como a função 
empresarial que cria continuamente valor para o cliente e gera 
vantagem competitiva duradoura para a empresa, por meio da 
gestão estratégica das variáveis controláveis de marketing: 
produto, preço, comunicação e distribuição.(DIAS, 2010, p. 02) 
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Sobre isso Zinone (2012) diz que a mudança do olhar do consumidor, quanto a 

como ele investe seu dinheiro nos produtos, fez com que o marketing sofresse 

alterações. Porém, não podemos limitar a aplicação do marketing apenas ao 

setor do comércio, longe disso.  

Tal tema é encontrado em diversas áreas da vida em sociedade, como é 

exposto por Sette e Almeida (2021), no campo da política, buscando através do 

marketing, formas de passar ao consumidor (neste caso, o eleitor) aquilo que 

ele busca em um governante. 

O doutrinador Kotler (2006) expõe alguns aspectos no qual o marketing pode 

ser aplicado, como por exemplo, em eventos, em difusão de ideias, na forma 

de adquirir e repassar informações, dentre outras muitas formas possíveis de 

sua aplicação.  

Segundo o mesmo autor em todas as formas de marketing existentes, 

podemos citar, Marketing Pessoal, Marketing Político, Marketing Digital etc, 

nessas áreas são aplicados os métodos já conhecidos no marketing comercial 

que vem demonstrando a grande eficácia de suas técnicas.  

O avanço da tecnologia, mudança de valores sociais, cultura e política (LAS 

CASA,2015), favorecem o surgimento de novos nichos de marketing, para que 

tal área continue atualizada.  

Foi o que aconteceu com a Advocacia, frente o avanço da Era digital, o 

doutrinador Zanone (2012) expõe que observou-se a necessidade da 

profissões se adequarem ao local onde o público se encontrava e 

principalmente para alcançar um local de visibilidade no mercado competitivo.  

2.1 A INTERDISCIPLINARIEDADE DO MARKETING  

A função base do Marketing é desenvolver produtos que atendam às 

necessidades do público que irá consumi-lo (Kotler, 2000). Desta forma, é de 

suma importância compreender o Marketing como instrumento de 

comunicação, e que a utilização dessa ferramenta poderá sofrer alterações não 

apenas devido às mudanças que ocorrem na sociedade, uma vez que o 

marketing é utilizado para influenciá-la, mas também devido a sua capacidade 

de se adaptar a diferentes serviços utilizado por essa sociedade.  
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Com isso, é evidenciado a necessidade de sua utilização em diferentes 

serviços oferecidos à população com a produção de efeitos que somente 

podem ser conquistados através do plano de marketing, assim, atestando a 

sua interdisciplinaridade através da sua capacidade de se adaptar a cada um 

desses serviços oferecidos.  

Como citado há várias formas de marketing existentes para cada objetivo a ser 

alcançado com a venda de determinado serviço, que com a globalização e a 

utilização em massa de mídias sociais não apenas para interação e fins lúdico, 

ou seja, não apenas para o divertimento, houve a adaptação para as empresas 

e pessoas que optaram por utilizar essas mídias para divulgação do seu 

trabalho, para Torres (2009), o não investimento em mídias é a perda de 

oportunidade de se posicionar no mercado.  

Com isso, o marketing digital se torna uma ferramenta de trabalho e passa a 

auxiliar profissionais que necessitam utilizá-la para obter os bônus trazidos por 

essas mídias. 

Para Torres (2009, p.111), “As mídias sociais têm poder para formar opinião e 

podem construir ou destruir uma marca, produto ou campanha publicitária”. 

Além de construir a sua marca, o profissional se beneficia do grande número 

de pessoas que têm acesso àquele material.  

Um ponto de suma importância no marketing para negócios, independente de 

qual seja ele, ou o meio que será utilizado para propagar o plano de Marketing, 

ou seja, o trabalho pensado para determinada marca (exposição de produtos, 

preço, valor, análise de mercado, publicidade), é o que todo negócio tem em 

comum, a valorização de clientes através de fornecimento de bens e serviços 

aos clientes, que é para Kotler (2000) uma das tarefas principais do marketing.  

3 CONCEITO E SURGIMENTO DO MARKETING JURÍDICO 

Com o advento da era da informação, como já abordado anteriormente, foram 

incontáveis os avanços das sociedades, constituindo um novo plano histórico 

marcado por renovações de ideias, ações e pensamentos. 

Para acompanhar o fluxo de inovações que vêm ocorrendo, principalmente no 

mundo jurídico, Zenone (2012), o profissional do Direito deve cada vez mais 
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investir na utilização dos instrumentos de comunicação, para alcançar maior 

visibilidade no mercado.  

No entanto, primordial salientar que o surgimento do marketing jurídico tem 

sido uma das saídas encontradas pelo operador do direito, para enfrentar o 

avanço, competição e futura escassez das demandas judiciais, como bem 

leciona Rodrigo Bertozzi (2012). 

O Autor mencionado acima, foi um dos primeiros a trazer estudos sobre o 

Marketing Jurídico no Brasil, sendo que o mesmo afirma que marketing jurídico:  

São todos os esforços estratégicos de marketing dentro da 
comunidade jurídica, utilizando os instrumentos de acordo com 
o Código de Ética e Disciplina da OAB. O profissional de Direito 
deve construir uma marca pessoal dentro do universo jurídico. 
O marketing é a principal arma para posicionar o profissional 
ou escritório jurídico num mercado altamente competitivo e 
deve ser incansável para obter os melhores resultados. 
(BERTOZZI, 2021) 

Segundo Francesc Dominguez, citado por Pedlowisk, o marketing jurídico pode 

ser definido como: 

O Marketing Jurídico traça a ponte entre advogado e mercado, 
de forma que venha facilitar que esse advogado se torne 
conhecido, diferenciados e positivamente da concorrência ao 
fortalecer a sua imagem como profissional e criando a 
possibilidade de uma relação direta e confiável entre 
profissional e cliente. (DOMINGUEZ apud Pedlowisk, 2013) 

Nesta linha, o marketing jurídico nada mais é do que a aplicação de todo o 

conceito de marketing, já exposto anteriormente, no âmbito da advocacia, 

sendo sua finalidade, nas palavras de Bertozzi (2006, p. 26), “servir de elo 

conclusivo entre o mercado (demandas jurídicas possíveis) e os advogados, 

criando e oferecendo serviços de valor definitivamente percebidos pelos 

clientes”. 

Contudo, apensar da relevância do marketing no âmbito jurídico, sua aplicação 

encontra restrições impostas pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, 

estabelecidas “para fortalecer o prestigio da profissão”, Lobo (2019). Portanto, 

temos que o marketing jurídico digital veio para, através dos meios digitais, 

aproximar, facilitar e simplificar o contato entre o potencial cliente com o 

prestador de serviço, no sentido do que ensina Révillion, (2020) quando 

menciona que o marketing digital é a utilização das tecnologias disponível na 



10 

 

internet e demais meios de comunicação, com o intuito de aproximar a 

empresa dos seus cliente. 

Em vista disso, a aplicação deste instituto no exercício da advocacia tornou-se 

extremamente importante, tendo em vista o aumento do número de 

profissionais atuantes, à mudança dos hábitos de consumo e a evolução do 

mundo jurídico, obrigando o profissional que pretende se destacar no mercado, 

a aperfeiçoar-se na sua utilização, uma vez que o marketing jurídico digital tem 

se tornado um diferencial competitivo. 

Acerca disto, descreve Carloni e Oliveira. 

Nos dias atuais através da influência do advento da 
globalização e com a massificação das mais vastas formas de 
informações, na atualidade o cenário se fez totalmente propício 
para o advogado que pretende manter-se como destaque na 
sua profissão. Vez que, proporciona as ferramentas de 
planejamento estratégico, de forma a traçar caminhos através 
da construção de objetivos e metas de melhor aplicação frente 
ao cenário que esse advogado está inserido. Sendo todo o 
exposto possível através do marketing jurídico, que busca não 
somente o êxito dos resultados, mas também potencialização 
destes. (CARLONI; OLIVEIRA, 2016, p.135). 

Todavia, o marketing jurídico possui um diferencial de suma importância dos 

demais ramos, tendo em vista que, necessita seguir a ética da profissão trazida 

pelo Código de ética e disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, o qual 

prevê normas sobre a divulgação da advocacia, ou seja, da publicidade e 

propaganda. 

O doutrinador Paulo Medina (2016) sustenta que os profissionais liberais, como 

é o caso dos advogados, necessitam demonstrar mais estoicamente 

qualidades como, comprometimento e probidade, no exercício de sua profissão 

para assegurar a confiança que os clientes depositam em seus serviços. Vindo 

o Código de Ética e Disciplina da OAB, justamente para impor e exigir dos 

profissionais uma conduta pautada na ética e moral. 

Podemos concluir então que, atualmente o marketing jurídico se demonstra de 

suma importância para o exercício da “nova advocacia, não bastando ao 

operador do direito o conhecimento apenas da área jurídica, sendo de extrema 

importância a sua compreensão em outras áreas. 

3.1 IMPLEMENTAÇÃO DO MARKETING JURÍDICO A ADVOCACIA  
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O avanço das tecnologias e a facilidade ao acesso às informações, fez com 

que grande parte dos consumidores migrassem para a internet, tanto pela 

facilidade na obtenção de informações e produtos, quanto pela variedade dos 

mesmos. Deste modo, os prestadores de serviços tiveram que se adaptar a 

esse novo mundo, migrando para onde seus clientes são facilmente 

encontrados, ou seja, na internet, buscando essa comunicação por meio do 

marketing digital. 

Segundo Karine “todas as empresas, independente do ramo de atuação, 

buscam alcançar excelência em suas atividades, razão pela qual vêm 

investindo fortemente em seus setores de marketing” (PEDLOWSKI, 2013) 

A migração para o mundo digital não foi diferente para os profissionais da 

advocacia, pois foi necessário que estes acompanhassem o avanço da 

sociedade quando assunto é comunicação com os clientes. Sobre isso Chaves 

(2021) diz que a advocacia acolheu muitos conceitos externos para agregar e 

enriquecer a rotina nos escritórios. 

Bertozzi (2006) esclarece que a competição no mercado de trabalho, faz com 

que os profissionais busquem formas de se destacar dentro dele, através do 

conhecimento e domínio em diversas áreas e de ferramentas, como o 

Marketing. O autor ressalta a crescente necessidade do mundo jurídico em se 

adequar à competição e escassez de demandas, através de métodos que não 

inflijam a ética, pois só o conhecimento não é mais fator determinante para o 

sucesso. 

A real situação da advocacia do Brasil é contundente. O direito 
não é mais o mesmo e muito seus profissionais. A era do 
advogado que não sabe vender os seus serviços acabou. 
Quem não souber seus serviços ou se diferenciar corre o risco 
de perecer numa época de competição mortal. (BERTOZZI, p. 
16, 2006) 

Deste modo, percebe-se que a adaptação da advocacia para o marketing 

jurídico se deu principalmente pela necessidade de acompanhar os avanços da 

sociedade nessa Era Digital, e segundo Custódio (2020) é uma forma de se 

destacar e melhorar a comunicação com os clientes que hoje em dia se 

encontram principalmente nesse meio. 

3.2 MARKETING DE CONTEÚDO 
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Umas das forma de se colocar em pratica o marketing jurídico, é através do 

Marketing de Conteúdo, é por meio dele que o profissional da advocacia pode 

fazer a publicidade sem, no entanto, ferir o Código de Ética da OAB, levando 

informação e conhecimento aos clientes de maneira geral. 

De acordo com o Provimento n° 94 de 2000, em seu artigo 1°, ao advogado no 

uso de suas atribuições é permitido:  

Art. 1º. É permitida a publicidade informativa do advogado e da 
sociedade de advogados, contanto que se limite a levar ao 
conhecimento do público em geral, ou da clientela, em 
particular, dados objetivos e verdadeiros a respeito dos 
serviços de advocacia que se propõe a prestar, observadas as 
normas do Código de Ética e Disciplina e as deste Provimento 
(BRASIL, 2000). 

O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil em seu art 

39, disciplina que:“a publicidade profissional do advogado tem caráter 

meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não 

podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão” 

(BRASIL, 2015).” 

Nas palavras do autor Andre Siqueira (2021), o marketing de conteúdo  

[...] é uma estratégia de marketing focada na criação e 
distribuição de conteúdo relevante (como artigos, ebooks e 
posts nas redes sociais), sem promover explicitamente a 
marca. Com o Marketing de Conteúdo, a empresa ajuda seu 
público-alvo a resolver seus problemas e vira uma autoridade 
no assunto. 

Com estratégia e planejamento, ao utilizar o marketing de conteúdo, que tem 

como objetivo informar o consumidor sobre determinado assunto, Siqueira 

(2021), pode levar ao advogado a se tornar referência naquela área. Pois 

pensando em um caso hipotético, um advogado da área consumerista ao 

divulgar em suas redes sócias, como o consumidor pode identificar que esta 

sendo lesionado pelas atividades de determinada empresa, vai fazer com que, 

quando o indivíduo que o acompanha, for de fato lesionado, busque aquele 

profissional por saber que este tem o conhecimento necessário para lhe ajudar.  

Dessa forma, fica claro observarmos a possibilidade do marketing dentro da 

advocacia. Mas para colocá-lo em pratica, deve ser feito de maneira adequada, 

respeitando a descrição e com intuído de informar a sociedade. 
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3.3 MARKETING JURÍDICO NO CONTEXTO ATUAL DA PANDEMIA DO 

COVID-19 

Ao mesmo tempo que a advocacia seguiu evoluindo na utilização do 

mecanismo do marketing jurídico, no início do ano de 2020 a população 

mundial foi surpreendida com a pandemia do CORONAVÍRUS, que segundo 

dados colhidos da OPAS, em dezembro de 2019 foi emitido um alerta para a 

OMS informando de reiterados casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na 

China.  

Ainda pela mesma organização citada acima, foi em Março de 2020 que a 

OMS caracteriza o COVID-19 como sendo uma pandemia. A partir daí, 

segundo Merinelli et al (2021), as nações começaram a tomar diversas 

medidas de para conter o avanço da doença, como por exemplo, isolamento 

social, quarentena, uso de máscara obrigatório, fechamento do comércio em 

geral, realocação dos funcionários de empresas para o home office, dentre 

outras medidas. 

De acordo com dados colhidos da Organização Mundial da Saúde (OMS), no 

mês de Outubro de 2021, a pandemia do COVID-19 havia deixado um rastro 

de mais de 4.927.723 óbitos pelo mundo. A comoção mundial foi de enorme 

proporção, como já não se via a muito tempo. Graças ao avanço da ciência e 

ao incansável trabalho dos cientistas, ainda em 2020 foram criadas as 

primeiras vacinas contra o vírus. 

De acordo com Aquino et al (2020), no Brasil, todas as medidas impostas pela 

OMS foram aplicadas em todo território nacional, a fim de conter o avanço do 

vírus, inclusive a quarentena e o distanciamento social. Da mesma maneira 

que outras instituições tiveram que se adequar às medidas impostas pelo 

governo, o judiciário também teve que se adequar às mesmas.  

Inicialmente foi instaurada a Lei 13.979/2020, que dispunha sobre as medidas 

de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. O Judiciário 

necessitou se adequar a tais medidas, resultante do fechamento dos fóruns e 

repartições do poder judiciário, implantação de plantões extraordinários, este 

instituído pela Resolução 313/2019 do Concelho Nacional de Justiça (CNJ) e 

muitas outras medidas. 
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O CNJ também publicou a o Decreto do CNJ 91/2020 foi instaurando a 

plataforma emergencial de para realização de audiências e sessões de 

julgamento nos órgãos do Poder Judiciário, no período de isolamento social, 

decorrente da pandemia Covid-19. 

Apesar dos esforços do judiciário para amenizar os impactos da pandemia no 

setor, a adaptação ao dito “novo normal” (ARAUJO, 2021), não foi fácil, vez 

que, meios eletrônicos disponibilizados não eram padronizados, o que 

dificultava a comunicação dos advogados com os cartório, juízes etc.  

Segundo o mesmo autor acima citado, apesar das dificuldades encontradas 

neste período, alcançamos um grande avanço, visto que, foram implementadas 

a possibilidade de audiências por videoconferência, pedido 

de impulsionamento por WhatsApp, citação e intimação de forma eletrônica, 

dentre outras inovações. 

Além da utilização de alguns meios de comunicação que foram implementados 

à rotina judiciaria pelo surgimento do covid-19, os advogados que ainda não 

estavam inserido no meio midiático, se viu obrigado à se adaptar e esses 

novos canais de comunicação com o cliente, como “forma de se manterem em 

evidência, perante o seu público alvo, até mesmo, como uma forma de 

aumentar a sua rede de contatos e, com isso, a possibilidade da contratação 

de novos trabalhos”, Neves (2020). 

3.4 MÍDIAS SOCIAS NA ADVOCACIA   

Como abordado anteriormente, com o avanço das tecnologias e da 

comunicação tornou-se quase impossível deixar o âmbito profissional fora 

desse avanço, motivo que vem sendo cada vez mais comum empresas se 

arriscando nesse nicho, afim de atingir maior número de pessoas e diferentes 

públicos. Com a pandemia do Covid-19, essa migração ficou ainda mais 

evidente pois a população em geral, independente da área de atuação, buscou 

uma maneira de amenizar os impactos da pandemia, tanto na capitação dos 

clientes, quanto no retorno econômico, Camargo (2020). 

Na advocacia o uso das mídias sociais e demais ferramentas do marketing, já 

vinham sendo usadas e discutidas, mas com a pandemia esse tema se 
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destacou ainda mais, como destacado no capítulo anterior. Em se tratando de 

Marketing Jurídico, as mídias sociais são um grande aliado para os advogados 

que buscam se destacar no meio do mercado. 

Pedroso (2018) expõe sobre as mídias sociais: 

O advogado de forma alguma conseguirá ser reconhecido se 
não usar essa ferramenta, a internet tem um poder 
inimaginável, são vastas as formas que o advogado tem para 
preencher seu campo de trabalho, expandir sua área de 
serviço, além do mais fazer seu nome chegar em lugares na 
qual nem ele mesmo poderá saber (PEDROSO, 2018, p. 22). 

A possibilidade da utilização das mídias sociais como forma de marketing, não 

é impossível para um advogado, contudo é necessário um crivo maior na sua 

utilização, como por exemplo, a utilização do marketing certo para esse 

seguimento, qual seja o Marketing de conteúdo. 

O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, destaca as 

limitações ao exercício da publicidade, como veremos posteriormente, e o 

legislador ainda instaurou Provimentos e atos normativos, afim de sanar as 

lacunas existentes no código e também acompanhar as evoluções da 

sociedade em geral.  

O Provimento 94/2000 aponta algumas restrições visando 
garantir a respeitabilidade da imagem profissional da categoria 
impedindo a autopromoção exacerbada ou mesmo o fomento 
artificializado de demandas. (FURTADO,2021). 

 
Ainda na visão do autor Vitor Furtado (2021): 

Tendo ciência que a advocacia se baseia fortemente em 
relacionamentos podemos presumir que as redes sociais - se 
corretamente utilizadas - podem colaborar de forma efetiva na 
construção da sua rede de relacionamentos, de seu marketing 
pessoal e eventuais oportunidades de captações de clientes. 
Contudo, tais ações em mídias sociais devem ser sempre 
acompanhadas de postura profissional, competência jurídica, 
inteligência emocional, frequência, dedicação e estratégias de 
ação condizente com o segmento (PF/PJ) e área de atuação 
do advogado.  

Numa visão geral, a utilização dos mídias sociais, como por exemplo, 

Instagram, Facebook, Blogs, dentre outros, é de grande valia no contexto 

social atual, pois é um meio de disseminar as técnicas do marketing jurídico, 

Furtado (2021). Neste meio, o advogado tem a possibilidade de explorar seu 

público alvo, através do seu conteúdo, produzido de forma ética e informativa. 
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4 CÓDIGO DE ÉTICA E A PUBLICIDADE 

Esclarecidos alguns dos aspectos gerais do Markting Jurídico, neste momento 

se faz importante aprofundarmos sobre o que o Código de Ética e Disciplina da 

Ordem dos Advogados do Brasil diz acerca do tema.  

Atualmente, os profissionais da advocacia são regidos pela Lei n° 8.906, de 4 

de Julho de 1994, Estatuto da Advocacia e dos Advogados do Brasil e 

disciplinados pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, responsáveis por 

definir os modos de organização dos órgãos dessa classe, como também 

estruturar toda forma de atuação, limites e sanções aplicadas aos seus 

integrantes. Na visão dos doutrinadores Marcelo Mello e Marcia Regina 

Barroso (2011): 

Todas as profissões têm os seus códigoséticos, e, decerto, 
estabelecem regras, mesmo que elas não estejam escritas 
nem formalizadas em um Código especifico, que visam a 
estabelecer normas de conduta e parâmetros para o 
comportamento profissional. Para os profissionais da área do 
Direito, esses códigoséticos assumem um relevo especial, 
dadas as características singulares da atuação dos advogados, 
e pelo tipo de serviços que oferecem à sua clientela, vinculados 
ao forte simbolismo do valor supremo que ajudam a realizar: a 
justiça. 

No exercício da advocacia a ética esta inserida em diversos aspectos que 

fazem parte do dia-a-dia da profissão. O advogado necessita atuar de forma 

consciente em relação aos seus deveres. De acordo com o artigo 133, da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), o advogado é indispensável para a 

administração da justiça. Deste modo, é necessário que o profissional dessa 

área se atente as normas e limites atinentes à sua profissão, para que exercite 

com êxito sua atividade profissional, segundo a concepção de Arbex e Zakka 

(2012). 

O código de ética da OAB vigente em nosso ordenamento, data de 1994, 

instituído pela Lei 8.906, dispõe quais são as atribuições, deveres e direito da 

advocacia, contudo, como destaca Lôbo (2009) citado por Mello e Barroso 

(2011), o código não disciplina apenas deveres éticos, mas impõe todo um 

mecanismo para o pleno exercício da atividade. 

Assim sendo, o Codigo de Ética e Disciplina da OAB impõe certos limites na 

atuação do advogado, afim de resguardar seus deveres morais. Um desses 
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limiares é em relação a publicidade na advocacia, que antes de expormos tal 

tema, faz-se necessário diferenciar Publicidade de Propaganda.  

Propaganda, para um fim didático, pode ser definida como uma forma de 

propagar/divulgar, tornar pública as vantagens de certo produto e ou serviço 

(SANTOS; CÂNDIDO,2017), está mais ligada a ideia de comercio e 

mercantilização. Já a Publicidade consiste na divulgação de uma ideia, 

serviços ou produtos por meio das mídias. 

Esclarecido tal diferenciação, vale destacar que o Código de Ética trata 

especificamente da Publicidade, e não Propaganda, e que aquela ainda deve 

ser meramente informativa, vejamos o que diz a doutrina de Medina (2016): 

Ao dispor que a publicidade não poderá configurar captação de 
clientela, o Código obedece ao ditame da Lei n. 8.906/1994, 
que proíbe essa prática na medida em que define como 
infração disciplinar o ato de angariar ou captar causas, com ou 
sem intervenção de terceiros (art. 34, IV). Este dispositivo do 
Estatuto, de certo modo, preordena as normas éticas que 
disciplinam a publicidade profissional. Com efeito, uma 
publicidade que fosse além do caráter meramente informativo 
para convencer ou persuadir o cliente a confiar a causa ao 
advogado, inevitavelmente, estaria infringindo a norma 
estatutária.(MEDINA, 2016, p. 109). 

Podemos entender que o código adota a publicidade por ser uma forma mais 

branda de veiculação de informações, pois a propaganda é mais voltada a 

mercantilização do produto, o que é vetado pela código de ética.  

Em seu capitulo IV, o Codigo de Ética e Disciplina da OAB, expõe as 

possibilidades e impedimentos para que advogados usufruam da publicidade. 

De acordo com Menezes (2019) os materiais divulgados pelos profissionais 

dessa área deve ser de cunho informativo, como veremos o que expressa 

artigo 28 deste dispositivo legal:  

Art. 28. O advogado pode anunciar os seus serviços 
profissionais, individual ou coletivamente, com discrição e 
moderação, para finalidade exclusivamente informativa, vedada 
a divulgação em conjunto com outra atividade. 

Trabalhar com o marketing jurídico dentro das limitações impostas pelo código 

de ética não é tarefa fácil, contudo ainda existe muitas possibilidades à serem 

exploradas nesse ramo que se usadas corretamente, não infringem o código 

de normas. 

4.1 AS LIMITAÇÕES DO MARKETING JURÍDICO 
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Feitas as considerações pertinentes sobre nosso atual código de ética e 

disciplina da OAB, passamos a analisar concretamente quais seriam as 

limitações ao marketing jurídico. 

Pois bem, segundo traz o Estatuto da Advocacia e da OAB, no parágrafo único 

do se seu art. 33, é do Conselho de ética e disciplina da OAB a 

responsabilidade de regular os deveres de atuação da classe, em matéria 

relacionada a publicidade. 

Por sua vez o Código de ética e disciplina da OAB, prevê que a publicidade do 

advogado deve possuir caráter meramente informativo, não podendo haver 

nenhum tipo de mercantilização da profissão, conforme descreve o art. 39, 

vejamos: 

Art. 39. A publicidade profissional do advogado tem caráter 
meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, 
não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da 
profissão. (BRASIL,2015). 

Para Marcus Vinicius Furtado Coelho: 

Quis o novo Código reforçar a tradição de publicidade profissional 
como atividade meramente informativa, jamais podendo se configurar 
como captação de clientela, aqui entendida como a publicidade 
efetuada em desacordo com os padrões firmados no Código de Ética 
e Disciplina. O objetivo maior é afastar qualquer indićio de 
mercantilização da profissão, que reduza a atividade advocatícia ao 
mero exercićio de atividade empresarial, o que demandaria 
propaganda irrestrita. A publicidade, no entanto, deve remeter à única 
finalidade de informar, o que deriva da própria natureza profissional 
do advogado, com base na confiança e na tradição. De outro modo, a 
prática da advocacia direcionada à captação de clientela 
comprometeria a própria tradição de honradez e a dignidade da 
profissão. (2017, p. 62). 

Portanto, a realização do Marketing jurídico deve ser totalmente objetiva, com o 

intuito meramente informativo, sendo inclusive, vedado a oferecimento de 

serviços e indução de terceiros a demandarem judicialmente, conforme o art. 

41 do código de ética, o que poderia caraterizar a captação de clientela. 

Não obstante, afirma ainda Marcos vinicius (2017, p. 63) que, é o cliente quem 

deve procurar o advogado nunca ao contrário, o que configuraria infração ética, 

tipificando o agenciamento e a captação de causas.  

A verdade é que, a maior publicidade do advogado está na sua atuação 

profissional, realizando um bom serviço e obtendo êxito nas demandas, isso, 
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além de proporcionar a satisfação de sua clientela, ainda faz com que este seja 

conhecido no meio em que atua. 

Por sua vez, o artigo 40 do código de ética apresenta algumas modalidades de 

publicidades não admitidas, estando entre elas, a veiculação por meio de rádio, 

cinema e televisão, a divulgação dos serviços da advocacia juntamente com 

outras atividades, inclusive nos meios digitais, ou a indicação de vínculos entre 

uns e outras. Segundo descreve Paulo Roberto de Gouvêa Medina (2016), tais 

publicidades são vedadas no art. 40, pois, sua natureza, por si só, não se 

harmoniza com a discrição e sobriedade exigidas. 

No artigo 42 e 43 ainda do Código de ética e disciplina da OAB, temos que o 

advogado deve ser discreto em suas participações em programas de televisão 

ou rádios ou até mesmo em suas mídias sociais, sendo vedado a insinuação 

de promoção pessoal, comentar causas de outro advogado, comprometer a 

dignidade da profissão e até mesmo, responder com habitualidade sobre a 

mesma matéria jurídica, devendo sempre prezar pela discrição, objetividade e 

a natureza educativa e informativa da publicidade. 

Sobre a regulamentação das participações dos advogados na mídias sociais, o 

código busca evitar que o mesmo se prevaleça para realizar promoção pessoal 

ou profissional, como ensina Paulo Roberto de Gouvêa Medina, vejamos: 

Ao tratar das participações do advogado em eventos da mídia, o 

Código tem sempre a preocupação de preservar a discrição e a 

sobriedade com que deve agir o profissional, evitando que este se 

prevaleça da ocasião para promoção pessoal ou profissional ou que 

atribua à sua intervenção caráter sensacionalista, conforme está dito 

no parágrafo único. (2016, p. 118).  

O Código de ética e disciplina da OAB ainda estipula no art. 44 quais 

informações profissionais podem conter nas publicações do profissional da 

advocacia, assim como os cartões e material de escritório a qual se utilizar, 

sendo vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões, 

assim como, a menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupada, atual 

ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo o de professor 

universitário. 
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Nada mais é, do que o legislador prezando pelo entendimento trazido no art. 

39, qual seja, que o advogado deve prezar pela discrição e sobriedade, 

vedando tais praticas, para que a conduta não se torne publicitária. 

No entanto, apesar de todas as limitações, o Código de ética e discipilina da 

OAB, prevê em seu art. 45, a possibilidade do patrocínio de eventos e 

publicações de caráter cientifico e cultural como forma de publicidade, assim 

como suas divulgações por meio de boletins, meio físico ou eletrônico, desde 

que, sua circulação fique adstrita a clientes e interessado do meio juridico 

Isso acabou sendo uma inovação apresentado pelo atual código de ética, que 

evoluiu com as exigências da atualidade e o fato de diversas funções 

desempenhadas por advogados no âmbito cultural. 

Nesta linha, é permitida também a veiculação da publicidade pela internet ou 

outros meios eletrônicos, como menciona o art. 46, inclusive para o envio de 

mensagens a destinatários certos, desde que estas não impliquem o 

oferecimento de serviços ou representem forma de captação de clientela.  

A novidade apresentada no parágrafo único do art. 46, se apresentou de forma 

muito positiva, de modo de que, facilitou o contato advogado-cliente, 

simplificando certas diligências, como perfeitamente apontou Paulo Roberto de 

Gouvêa Medina, vejamos: 

No que tange ao envio de mensagens a destinatários certos, a 
norma visa a ampliar as possibilidades de comunicação entre o 
advogado ou a sociedade de advogados com os seus clientes, 
muito mais do que a servir de veículo à publicidade profissional. 
Informações sobre andamento dos processos, comunicações de 
mudança de endereço ou de alteração do horário de atendimento, 
assim como de eventual ampliação das áreas de atuação do 
escritório, poderão, sem dúvida, ser transmitidas pela via 
telefônica ou pela internet, em contatos diretos. Mais do que isso, 
dificilmente, ocorrerá, sem que o uso desses meios de 
comunicação implique o oferecimento de serviços ou 
representem forma de captação de clientela – o que o dispositivo 
veda. (2016, p. 120). 

Por fim, podemos concluir então que as limitações impostas pelo legislador ao 

criar o novo código de ética, objetivam prezar a honradez da profissão, bem 

como sua discrição e sobriedade, estabelecendo limites, para que garantir o 

carater meramente informativo da publicidade, mas ao mesmo tempo, 

proporcionando o avança da divulgação de matérias e conteúdos. 
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Imperioso destacar que, com o recente advento da pandemia ocasionado pelo 

COVID-19, o marketing digital teve uma enorme crescente, onde que, com a 

necessidade de lockdown, aumentou consideravelmente o e-commerce 

(comercio digital) e a comunicação através da internet. 

Por sua vez o direito não poderia ficar para trás e necessitou se adaptar a esta 

nova realidade e as novas formas de publicidade, até mesmo porque, as 

pessoas passaram a consumir mais conteúdos digitais. 

Com isso, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil viu a 

necessidade de editar o provimento nº 205/2021, para regular o que seria o 

Marketing Jurídico, como se daria sua aplicação e quais seriam suas 

limitações. 

Para o Conselho Federal da OAB, é permitido o marketing jurídico desde que 

exercido de forma compatível com os preceitos éticos e respeitando as 

limitações impostas pela legislação, vejamos: 

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.  

O parágrafo único do respectivo dispositivo, prevê que as informações 

veiculadas no Marketing Jurídico devem ser objetivas e verdadeiras, sendo de 

responsabilidade de quem veicular a publicidade. 

O seu  artigo 3° por sua vez, vem a confirmar o entendimento já estipulado no 

art. 39 do Código de ética e disciplina da OAB, porém trazendo novas diretrizes 

especificas para o marketing jurídico, vendando a referência a valores e 

preços, divulgação de informações que induzam a erro ou causem dano a 

terceiros, anúncio de especialidades que não possui certificação ou notória 

especialização, utilização de orações ou expressões persuasivas e distribuição 

de brindes, cartões, material impresso ou digital, de maneira indiscriminada em 

locais públicos, presenciais ou virtuais, salvo em eventos de interesse jurídico.  

Uma das grandes inovações trazidas por este provimento é a possibilidade da 

utilização de anúncios pagos, exceto nos meios vedados pelo Código de ética 

e disciplina da OAB e desde que não objetive a aparição em rankings, prêmios 

ou qualquer outra honraria, conforme se vê em seu artigo 4º e 5º. 



22 

 

Portanto, observa-se que o direito evoluiu muito no sentido de acompanhar as 

inovações tecnológicas, como por exemplo o marketing jurídico, no entanto, 

ainda possui diversas barreiras e diretrizes que devem ser seguidas pelo 

profissional da advocacia, haja vista, a área jurídica ser marcada pelo 

formalismo, tradicionalismo e seriedade. 

Por outro lado, enquanto alguns olham para o marketing com preconceito, 

outros enxergam o marketing com parte da estratégia de crescimento de 

qualquer negócio ou empresa, como afirma Marcelo Martins Borges, vejamos: 

Na contramão do mundo dos negócios, as firmas de advocacia são 
tolhidas de utilizar o Marketing como parte da estratégia de 
crescimento, enquanto o Marketing é visto como imprescindível ao 
crescimento de qualquer negócio ou empresa, seja de pequeno ou de 
grande porte. Bilhões de dólares são investidos na área em todos os 
países e nos mais diferentes ramos de atuação, porém ao profissional 
do Direito resta ficar atento às limitações existentes.( 2006, p. 30) 

Com isso, observamos que as limitações são impostas não com o objetivo de 

proibir a utilização do instituto do Marketing, mas com a finalidade de instruir a 

forma com que este deve ser veiculado, para que, não haja a mercantilização e 

banalização da profissão. 

 

5. AS SANÇÕES PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA 

O Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece quais os atos definidos 

como infrações, ao fazer mal uso das formas de publicidade (BRASIL, 1994). 

Com o intuito de regularizar a publicidade no meio jurídico, o  Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) definiu os conceitos que 

envolvem a publicidade e as classifica como ativa, passiva ou com fins 

captação de clientela.  

Sendo, ativa quando se trata de divulgação capaz de atingir número 

indeterminado de pessoas, passiva quando o intuito é atingir publico que tenha 

buscado as informações, ou, para fins de captação de clientela quando o uso 

da publicidade tem o objetivo de estimulo de litigio desde que não infrinja o 

Código de Ética e Disciplina (PROVIMENTO 205/202, OAB).    

Sendo expressamente definido no Estatuto da Ordem dos Advogados 

Brasileiros (OAB) qual sanção será aplicada a depender de cada infração 

cometida pelo inscrito, que pode ser leve para o incisos I a XVI e XXIX, grave 
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para os Incisos XVII a XXV ou gravíssima Incisos XXVI a XVIII com sanções 

disciplinares respectivamente resultantes em censura, suspensão, exclusão e 

multa.  

A exemplo da censura pode ser convertida para advertência desde que 

presente circunstancia de atenuante. Ou, para que ocorra a sanção de 

natureza gravíssima, o inscrito ter sofrido por 3 vezes as infrações 

correspondentes a suspensão ficando impedido de exercer a profissão aqueles 

que tiveram sofrido as sanções de suspensão ou exclusão; (BRASIL, 1994).  

Dito isso, é através de comportamentos que não zelam pela discrição, 

sobriedade e que não utilizem as ferramentas da Marketing jurídico com caráter 

meramente informativo, as ações que serão passíveis de sanções, que podem 

sofrer conversões e condições para que de fato sejam aplicadas. 

5.1 OSTENTAÇÃO SEGUNDO A ORDEM DOS ADVOGADOS BRASILEIROS 

(OAB)   

Como anteriormente fundamentado por autores especialistas em Marketing, as 

redes sociais são de extrema importância para os escritórios que buscam 

divulgar o seu serviço e fortalecer sua marca (TORRES, 2009), dito isso, não 

seria diferente para  profissionais que necessitam que saibam da existência do 

seus serviços, em um meio cada vez mais concorrido como o da advocacia. 

E com esse fenômeno cada vez mais potencializado, a capacidade de 

propagação de informações e exposição de imagem daqueles que optaram por 

utiliza-la, é ainda maior, não sendo diferente para a imagem dos advogados 

que optaram pelo uso do Marketing digital.  

No que tange a regulamentação, o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados Brasileiros (CFOAB) publicou provimento expressamente 

autorizado pelo código de Ética e Disciplina a fim de preservar as diretrizes 

previstas no que tange a respeito da Publicidade (BRASIL, 1994)  

Em 2021 foi instituído o Provimento 205 de 15 de Julho, onde é abordado 

comportamentos vedados a publicidade que vincule a imagem do Advogado a 

ostentação de bens relativos ou não da profissão. 

No parágrafo único do provimento, é vetado a conduta por parte do advogado, 

ainda que não seja proveniente do exercício da função, que, ostente bens 
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como uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo, o que 

dividiu opiniões entre os advogados que se manifestaram ao parágrafo do 

provimento 205/2021 que segundo eles, incide na vida particular do advogado.  

Uma dessas manifestações em desfavor ao regulamento foi ajuizada a 5 ª Vara 

Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF) resultando em um 

processo em que a OAB fosse citada para questionar a legalidade do 

provimento, em petição o autor ajuíza que 

[..]em literal CENSURA VELADA fere espartanamente de morte 
direito personalíssimo, constitucional, outros". Pede, assim, 
"que publicações em redes sociais que não guardem relação 
alguma com o exercício da nobre advocacia não sejam 
obstadas, ou seja, preservadas já que não podemos nunca 
esquecer que vivemos em UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO não podendo concordar com nenhuma semente que 
possa germinar em DITADURA. (2021).  

Com a publicação do provimento advogados que passaram a ter o seu trabalho 

reconhecido através das redes sociais em decorrência ao vasto engajamento 

que geraram nas redes se manifestaram em desfavor a este  

Em comentário em uma das redes sociais de maior abrangência, a advogada 

criminalista Deolane Bezerra que acumula milhões de seguidores em suas 

redes sociais, reagiu pedindo que a OAB “cuidasse das prerrogativas, que não 

são respeitadas’’ (2021) 

Em contrapartida, opiniões  de advogado a favor do provimento baseou-se em 

que “advogados devem rever seus conceitos e atitudes, parando com essa 

corrida por mostrar quem é mais bem-sucedido na profissão através da 

ostentação de carros, casas, viagens etc." (2021)  

Diante tamanha repercussão, percebe-se que se trata de um novo desafio para 

o exercício da advocacia ao que se refere a adaptação as atualizações 

regulamentas pela OAB, ocasionando a exposição de opiniões em massa de 

advogados diante o regulamento em questão, além de, para Marina Gadelha, 

Conselheira Federal da OAB pela Paraíba, ser importante a leitura do 

Regulamento na integra (2021) 

E que o último regulamento publicado é o reforço do que dispõe o Código de 

Ética e Disciplina e Estatuto, dito isso, ressaltando a necessidade de 
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compreender o regulamento, e associá-lo ao que de fato se refere, de acordo 

com Marina Gadelha (2021) 

[...] é possível depreender, no que tange especificamente à 
ostentação, que este último mais não faz que explicitar e 
adequar as orientações do EAOAB e do CED/OAB à 
publicidade na advocacia e, de modo muito especial, à 
publicidade na Internet e nas redes sociais (GADELHA, 2021)  

Ou seja, o regulamento ratificou o que fora trazido desde a lei º 8.906, de 4 de 

julho de 1994 que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), modernizando o que “Dispõe sobre a publicidade 

e a informação da advocacia” (GADELHA, 2021). 

E que através dessa modernização é possível que o código de adeque a 

publicidade na internet e nas redes sociais, sem que deixe de se embasar ao 

que já fora proposto aos advogados. 

CONCLUSÃO  

O presente estudo teve como objetivo analisar e expor consequências da 

utilização do marketing digital dentro do âmbito jurídico, bem como entender 

como o advogado pode se valer dos mecanismos que este oferece, para se 

destacar no mercado de trabalho.  

A grande problemática acerca dessa discriminação é que tal cultura acaba por 

cercear algumas oportunidades, que um profissional desinformado pode deixar 

de aproveitar, por receio de infligir o código de ética da profissão. 

No primeiro capitulo abordou-se o conceito do que vem a ser o marketing e 

como este está presente em tudo no nosso dia a dia, por meio de sua 

interdisciplinaridade e sua faceta digital. Neste capitulo entendemos que o 

avanço das tecnologias impactou significativamente no consumidor, ler se 

possível cliente, este ficou mais rigoroso, sendo necessário um esforço maior 

para atingi-lo.  

No segundo capitulo é apresentado o Marketing Jurídico como espécie do 

Marketing Digital, bem como sua conceituação e surgimento.  Abordamos a 

forma mais utilizada de marketing para a área jurídica apontado pela doutrina, 

como sendo o Marketing de Conteúdo. 



26 

 

Ainda dentro deste capitulo é demonstrado como a ocorrência da pandemia do 

COVID-19, que assolou a população mundial, influenciou os profissionais a 

buscarem ainda mais as mídias sócias, tendo em vista diversos fatores, como 

por exemplo, a demissão em massa que aconteceu no inicio da pandemia, 

deixando vários profissionais da área capacitados, desempregados. 

O meio mais fácil de se chegar até o cliente é através das mídias sociais, desta 

forma, fica demonstrado ainda no capitulo segundo, formas de se usar as 

mídias sociais através do marketing de conteúdo para se destacar e ainda 

trazer o cliente para perto.  

Em relação ao Código de ética, traz-se a luz a diferenciação de publicidade e 

propaganda, os quais não são sinônimos. O código de ética é claro quando 

traz a possibilidade de se fazer publicidade informativa na profissão, logo, 

desde que moderado, não se tem empecilhos para a utilização do marketing de 

conteúdo. 

Analisamos as limitações e sanções impostas pelo código de ética, bem como 

as últimas atualizações dos títulos que tratam de tal assunto, o que é um 

avanço para a profissão, incluive o tema da Ostentação, que se tornou assunto 

em voga nos últimos meses.  

Podemos concluir que o advogado, somado ao estudo, domínio e pratica na 

área, necessita ter domínio sobre as técnicas de comunicação, principalmente 

para se destacar no mercado competitivo do Brasil. 

Deste modo, o presente estudo demonstrou a necessidade e formas do 

profissional da advocacia se valer dos meios que o marketing digital oferece, 

sem transgredir o Código de Ética e Disciplina da OAB, que por meio do 

Marketing Jurídico é possível atingir novos horizontes na carreira advocatícia. 
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