
Regras da Publicidade na Advocacia 

O Código da Publicidade (art. 3.º) define-a como toda e qualquer forma de 

comunicação feita no âmbito de uma actividade comercial, industrial, artesanal ou 

liberal, com o objectivo de promover, com vista à sua comercialização ou alienação, 

quaisquer bens ou serviços, assim como o de promover ideias, princípios, iniciativas ou 

instituições. Tratando-se de uma forma de divulgação intrinsecamente artificiosa – 

porque elaborada a pedido e no interesse do próprio prestador do serviço publicitado – 

ela conhece limites gerais previstos na Constituição (art. 60.º) e concretizados na lei 

ordinária, regendo-se pelos princípios da licitude, identificabilidade, veracidade e 

respeito pelos direitos do consumidor. 

No caso específico da advocacia, estes limites são ainda mais significativos e 

estritos. Na vigência do anterior Estatuto da Ordem dos Advogados, a publicidade 

profissional do advogado era taxativamente proibida, muito embora se discutisse o 

efectivo alcance e até a constitucionalidade desta proibição. Tal disposição encontrava o 

seu fundamento naquelas que eram tidas como as exigências de decoro e dignidade da 

profissão, ou seja, na ideia, bem expressa nas palavras de António Arnaut, de que “a 

advocacia não pode confundir-se com qualquer actividade comercial ou industrial, 

pois, enquanto estas transaccionam mercadorias, o advogado vela pela honra, 

liberdade, fazenda e, às vezes, pela vida do seu constituinte”, devendo “tornar-se 

conhecido e ser procurado pela sua competência e probidade, e não pelo engodo de 

campanhas publicitárias”. 

Hoje em dia, porém, reconhece-se que, apesar de todas as especificidades que a 

caracterizam, a oferta de serviços de advocacia tem lugar num mercado concorrencial 

em que uma boa parte dos agentes aceita, em maior ou menor medida, os ditames da 

lógica mercantilista ou, pelo menos, um lógica de mercado que não prescinde da 

informação e da divulgação permitidas e desejáveis até por uma razão de escolha e de 

transparência. Reconhece-se, também, que nem todas as formas de publicidade 

constituem necessariamente um engodo ilegítimo ou uma promoção enganosa de um 

serviço fundamental num Estado de Direito Democrático. Assim, aquela proibição 

absoluta foi abolida. Contudo, subsiste intacta a barreira entre a publicidade profissional 

de índole exclusivamente informativa, que é permitida, e a publicidade de tipo 

comercial ou propagandístico, que é proibida. 



Não raras vezes, esta barreira é difícil de traçar. O artigo 94.º do actual Estatuto 

dispõe que os advogados “podem divulgar a sua actividade profissional de forma 

objectiva, verdadeira e digna, no rigoroso respeito dos deveres deontológicos, do 

segredo profissional e das normas legais sobre publicidade e concorrência”. Fornece, 

além do mais, a título meramente indicativo, uma série de exemplos de informação 

considerada objectiva – v.g., a identificação pessoal, académica e curricular do 

advogado, a indicação das suas áreas ou matérias jurídicas de exercício preferencial, 

assim como das línguas ou idiomas que domina – de actos lícitos – a utilização de 

cartões e a publicação de brochuras – e de actos ilícitos – a colocação de conteúdos 

persuasivos, ideológicos, de auto-engrandecimento e de comparação, assim como a 

promessa ou indução da produção de resultados – de publicidade. 

Assim, a publicidade no âmbito da advocacia só será lícita na medida em que se 

limite à divulgação ou prestação de informação objectiva e relevante para o exercício da 

profissão, despida de qualquer adjectivação ou qualificação, de subjectivismo excessivo 

ou de autoengrandecimento, e não-intrusiva, por forma a proporcionar ao potencial 

beneficiário dos seus serviços os dados factuais objectivos, reais, palpáveis ou 

mensuráveis, que lhe permitirão fazer uma escolha informada e ponderada. 
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