
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SECCIONAL DE PERNAMBUCO 

RESOLUÇÃO 06/2010 

 

Dispõe sobre a publicidade, a propaganda e a 

informação da advocacia e os procedimentos 

de notificação prévia aos advogados e 
escritórios de advocacia. 

 

O CONSELHO SECCIONAL DE PERNAMBUCO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelos artigos 57, 58, I, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados 

do Brasil (Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994), c/c os artigos 14, VI, do 

Regimento Interno da OAB/PE, e tendo em vista o disposto nos artigos Arts 

28 a 34 do Código de Ética e Disciplina da OAB e do provimento 94/2000 do 

Conselho Federal da OAB, RESOLVE:  

 

Art. 1º. Aos advogados e sociedades de advogados é permitida apenas a 

publicidade informativa, nos termos definidos pelo Código de Ética e 

Disciplina em seus Arts. 28 a 34 e no provimento 94/2000 do Conselho 

Federal da OAB, considerando-se, no que couber, prática de captação de 

clientela a publicidade fora dos parâmetros admitidos nestes normativos. 

 

Art. 2º. Deve a Seccional constituir comissão para o acompanhamento de 

práticas publicitárias ilegais e abusivas, a quem caberá a elaboração de 

regimento interno. 

 

Art. 3º. Sem prejuízo às atribuições do TED, a referida comissão deve 

fiscalizar a atividade de publicidade dos advogados e sociedades de 

advogados, solicitando ao TED a instauração de processo disciplinar quando 

apurada alguma irregularidade. 

 



Art. 4º. Pode a comissão, antes de solicitar ao TED a instauração de processo 

e a depender da gravidade da conduta do advogado ou sociedade, proceder 

com notificação prévia, determinando que seja suspensa a propaganda e 

pedindo explicações. 

 

Art. 5º. No caso de descumprimento do contido na notificação será 

determinada a abertura, ex oficio, perante o TED, de processo disciplinar 

contra o infrator. 

 

Art. 6º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.  
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