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1. Em resposta a várias solicitações, dirigidas ao Conselho Geral da Ordem dos Advogados, 

por parte de Advogados, individualmente considerados e de Sociedades de Advogados, no sentido 

da apreciação da conformidade dos sites de divulgação na internet com “as exigências da Ordem 

dos Advogados” ,decidiu este órgão deliberar e pronunciar-se sobre esta matéria. 

2. Após análise das acima mencionadas solicitações, constatou-se que o conteúdo dos sites 

pretendidos pelos advogados, é norma geral, muito similar, melhor precisando, pretendem divulgar 

as seguintes informações: 

a) indicação do nome e da sociedade e referência à antiguidade da sua inscrição na Ordem; 

b) lista dos sócios e associados; 

c) indicação das áreas de actividade dos clientes da sociedade e referência aos escritórios e 

correspondentes da mesma; 

d) currículo de cada um dos advogados, com indicação por áreas. Assim, os diversos 

advogados têm as suas carreiras apresentadas com indicação de actividades nas áreas da advocacia, 

política, da cultura, da educação e empresarial, 

O cerne da questão é pois saber se este elenco de informação viola o Estatuto da Ordem, 

mais precisamente o seu artigo 80º, que versa sobre a Publicidade. 

3. O artigo 80º foi já por diversas vezes objecto de decisões deste Conselho Geral e dos 

Conselhos Distritais. Dessas decisões resulta um largo consenso quanto à desadequação de uma 

interpretação literal do conteúdo daquela disposição face às actuais condições de exercício da 

profissão e aos meios de comunicação hoje existentes. Justifica-se por isso a elaboração de um 

parecer estruturante que defina a interpretação do normativo nesta fase que antecipa a revisão do 

próprio Estatuto, já em curso 
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Com efeito, o artigo 80º parece assentar numa distinção entre o que é publicidade, por um 

lado e, por outro, o que é comunicação ligada ao exercício do direito ao nome profissional do 

advogado. A primeira é proibida; a segunda consiste, nomeadamente, na possibilidade de o 

advogado se identificar publicamente como exercendo aquela profissão (neste sentido veja-se o 

parecer nº E-1055, de 22 de Novembro de 1997, de que foi Relator o Dr. José Robin de Andrade). 

O preceito refere-se, proibindo-a, à noção de publicidade. Ora, esta tem hoje uma definição 

legal entre nós: nos termos do artigo 4º do Código da Publicidade (Decreto Lei nº 330/90, 

sucessivamente alterado) publicidade é qualquer forma de comunicação que vise promover, com 

vista à sua comercialização, quaisquer serviços. 

Deste modo, decorre a nosso ver do preceito que tudo o que vise, directa ou indirectamente, 

a promoção pelo advogado, ou por uma sociedade de advogados, da “comercialização”, ou seja, do 

convite, à compra ou contratação dos serviços próprios da profissão de advogado, está abrangido 

pela proibição da norma do artigo 80º. 

Inversamente, o artigo 80º qualifica como não publicitários os actos que contêm a simples 

comunicação de que o advogado existe profissionalmente: cartões de visita, papel de carta 

timbrado, inserção de meros anúncios ou a utilização de tabuletas no exterior. 

Ou seja, o EOA admitiu então expressamente todas as formas de divulgação não 

promocionais existentes à época: o que ia desde a forma mais antiga e consensual - como é a 

simples afixação de uma tabuleta no exterior do escritório - àquela que, então, seria a mais evoluída 

de entre os meios não promocionais, como era a inserção de anúncio informativo nos jornais. 

É certo que o artigo 80º não contém menção à utilização da televisão como meio de 

divulgação em paralelo com os jornais; todavia, também aqui estamos em crer que à luz da abertura 

que foi feita para os jornais, de igual modo deve ser encarada a utilização da televisão, desde que a 

informação aí divulgado respeite os limites estatuídos no nº 4 do artigo 80º, passando então a 

utilização desse meio por parte de qualquer advogado a ser uma questão de proporcionalidade dos 

meios que se querem disponibilizar para o efeito e já não uma questão de proibição. 

Na verdade, não se vê que a questão seja de audiência ou de custos, mas sim e apenas de 

conteúdo da informação disponibilizada, como adiante melhor abordaremos. Desta sorte, não 

vemos diferença entre a inserção de um anúncio num jornal ou num spot televisivo, contanto que, 

repetimos, as limitações do n.º 4 do artigo 80º do EOA sejam observadas, tal como vêm sendo 

acolhidas pela jurisprudência mais recente da OA. 

De igual modo, e a propósito, não vemos como pode tentar rotular-se de publicidade a mera 

participação, pontual ou mesmo regular, de um advogado num programa de televisão, contanto que 

tal participação não haja sido promovida pelo advogado, nem a disponibilização da opinião 

profissional constitua o objecto central desse mesmo programa. 

3. Uma questão imediata que o regime estatuído no artigo 80º do EOA coloca é a de saber se 

ele não obriga a uma interpretação actualista. A resposta não pode deixar de ser positiva: se são 

admitidos anúncios em jornais sê-lo-ão também, como acima admitimos, noutros meios de 
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comunicação. É o caso, hoje, da Internet, que ocupa, enquanto meio de divulgação de informação, 

um papel semelhante ao do suporte papel tradicional. 

É à luz destes princípios que, a nosso ver, deverão também entender-se as conclusões do 

último Congresso dos Advogados Portugueses. A resolução aí aprovada sobre este ponto, visando 

embora a reforma do Estatuto, contribuiu para alguma clarificação dos limites do artigo 80º, na 

medida em que identificou alguns comportamentos e tipos de informação que têm natureza 

objectiva. 

Contudo, e não esquecendo a natureza não vinculativa de tais recomendações, a verdade é 

que também relativamente a essas não se vislumbra razão para excluir do âmbito do artigo 80º, já 

hoje, alguns dos elementos de informação objectiva referenciados pelo Congresso na resolução em 

causa. É certo que o contributo inovador mais imediato da resolução é o de assumir que há actos 

que são admitidos como não assumido natureza publicitária, no sentido vertido no artigo 80º. 

Ora, mesmo na redacção actual do EOA, admitindo que os actos de publicidade daí estão 

excluídos, há certa informação de natureza objectiva que não enferma do vício que o Estatuto 

associa ao acto publicitário. 

É o caso, nomeadamente, das matérias de exercício preferencial, da lista de colaboradores 

efectivamente ligados ao escritório ou à sociedade de advogados em causa, das línguas de trabalho, 

dos títulos académicos, da informação curricular da sociedade e dos seus advogados e mesmo das 

imagens ou logotipos do escritório e dos seus colaboradores. 

Todos estes elementos não constituirão formas de publicidade na acepção actualista do EOA; 

pelo contrário, eles são a expressão actual de apresentação dos elementos que aquele diploma 

expressamente aceitou. 

Na verdade, é pacífico que nos anos 70 do século passado era credível que a única forma de 

um advogado exercer a sua profissão era trabalhando isolado num escritório com porta aberta para 

a rua. A esse modo louvável de exercício da profissão, e que continua a corresponder a uma 

realidade significativa da advocacia portuguesa, corresponde uma forma de divulgação aceite 

expressamente pelo Estatuto: o cartão de visita, a tabuleta, o mero anúncio num jornal, o artigo em 

publicação especializada ou a publicação da peça processual em separata ou edição própria, 

divulgada junto de Colegas e Magistrados e colocada à venda nas livrarias. 

Se é certo que este mundo existe, não menos certo é que está longe de ser o único. Ao 

exercício em escritórios de diversos advogados, ou em sociedades civis profissionais, corresponde 

uma outra realidade do ponto de vista da divulgação, em que, cada vez mais a comunicação 

profissional é dominada pela Internet. E mesmo Advogados isolados cada vez mais utilizam em 

Portugal e no estrangeiro este suporte de comunicação. 

Como transparece do que acima dissemos, a divulgação sempre foi admitida pela profissão à 

luz dos meios de cada época. De início, em que o mundo se restringia ao bairro ou à localidade, a 

tabuleta na porta ou o cartão de visita eram os meios conhecidos. Depois esse mundo alargou-se às 

cidades e ao país com os jornais, e a profissão acolheu-os. Agora, o nosso mundo é a Europa e 

demais terras do Mundo, pelo que, de novo, cabe à profissão adoptar os novos meios 
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correspondentes à nova realidade. A Internet não é mais que o jornal do século XXI, assim como os 

jornais foram, no seu tempo, a tabuleta na porta do século XIX. 

Ora o exercício do direito ao nome profissional como advogado e a protecção do Cliente, 

enquanto Consumidor, passam hoje, necessariamente, por estes elementos. 

4. O problema não é então o meio nem a imagem; o problema é apenas o conteúdo. Aí sim, 

os valores que o legislador quis proteger mantêm-se intocados: o advogado só pode divulgar 

informação objectiva e verdadeira que não constitua reclamo e que respeite o segredo profissional. 

Aliás, a este propósito queremos deixar aqui uma nota sobre a perspectiva mais ambiciosa 

com que se deve hoje, a nosso ver, abordar o tema objecto deste parecer. As disposições contidas 

nos artigos 80º e 81º do EOA reflectem, indubitavelmente, uma dupla preocupação: uma, de 

natureza interna da profissão, a saber, a da protecção da nobreza da profissão e a salvaguarda do 

seu cariz não mercantilista, na visão pejorativa que o conceito expressa à luz da visão dos séculos 

passados; uma outra, de natureza externa, a saber, a da protecção dos interesses do cliente. 

Sucede que nos nossos dias uma nova protecção de natureza externa deve estar presente na 

abordagem que deveremos fazer a esta temática: a da protecção do consumidor, realidade que, não 

sendo nova na nossa ordem jurídica, não terá sido considerada aquando da elaboração do actual 

Estatuto. Ora, nesta novel perspectiva, assume uma especial importância o direito do Cliente a ver-

lhe ser disponibilizada a maior quantidade possível de informação para que, em consciência, e na 

posse dos necessários dados em termos, nomeadamente, de identidade, anos de prática, experiência 

em assuntos similares, áreas do direito de tendência preferencial, nível de inserção na comunidade 

local, crédito no seio da profissão, respeitabilidade académica, etc. possa formular a sua vontade de 

escolha de um determinado advogado ou sociedade de advogados. 

Assim, ao falarmos do que pode ou não ser divulgado pelo advogado, temos necessariamente 

de conjugar as três perspectivas a que acima aludimos: a defesa da profissão; a defesa dos 

interesses do Cliente quanto à informação que disponibiliza ao advogado e, por último mas não 

menos importante porventura, a defesa do Cliente enquanto “consumidor”. O cliente procura e 

necessita de um conselho qualificado; nada mais ilusório do que pretender que todos os advogados 

fazem tudo em todos os ramos do direito. 

Daqui decorre que qualquer informação objectiva e verdadeira, relacionada com o exercício 

da advocacia, que se limite a denotar um facto susceptível de confirmação e que não tenha qualquer 

intuito publicitário na asserção que acolhemos acima, nesta se incluindo qualquer alusão 

comparativa é, em nosso entender, lícita face ao artigo 80. E é-o, como é evidente embora seja 

sempre útil recordá-lo, desde que respeite o regime legal e estatutário que disciplina o segredo 

profissional. 

É o caso dos elementos de informação acima identificados, nomeadamente: áreas de 

exercício preferencial, identificação e contactos, incluindo de colaboradores efectivamente ligados 

ao escritório ou à sociedade de advogados em causa, línguas de trabalho, títulos académicos, 

informação curricular do advogado ou da sociedade e dos seus advogados, menção dos anos de 

prática e experiência em assuntos similares (sem divulgação do nome de clientes, obviamente, e 
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desde que de forma alguma e no concreto tal divulgação possa ainda que indirectamente conduzir a 

que ocorra tal divulgação). 

Indo ainda mais longe, somos da opinião que, ao invés do defendido pelo último Congresso, 

poderá ser determinante para que o Cliente possa dispor da informação necessária a uma escolha 

criteriosa - o que constitui seu inquestionável direito - o facto de poder aperceber-se pela 

informação que lhe é disponibilizada pelo advogado, do nível de inserção deste na comunidade 

local, seja qual for a sua dimensão, ou do seu crédito no seio da profissão. Para tanto, podem 

considerar-se admissíveis referencias a aspectos curriculares não relacionados com a profissão mas 

que são susceptíveis de darem ao cliente critérios de avaliação importante no que respeita à 

dimensão social e humana da pessoa em questão, por exemplo em termos de experiência curricular 

extra profissional e de respeitabilidade na comunidade em que se insere. 

Já num outro nível, somos da opinião que a divulgação da fotografia do advogado, do seu 

escritório e ou dos seus colaboradores não é susceptível de ser encarada como convite à compra ou 

à contratação dos seus serviços profissionais, a não ser que se conceba, o que recusamos, que a 

fotografia possa configurar a natureza de publicidade ou que assuma um cariz comparativo, 

minimamente importante na escolha que ao cliente caberá fazer em total liberdade. Daí sermos da 

opinião que também tais meios são admissíveis à luz do artigo 80º, desde que enquadrados nos 

limites atrás aceites e nos meios de divulgação acolhidos. Mais se dirá que o direito à imagem é um 

direito constitucionalmente garantido com todas as implicações legais daí advenientes. 

5. Acresce a tudo quanto deixámos dito que esta clarificação dos limites do artigo 80º tem 

ainda um objectivo moralizador. 

É verdade que a situação actual leva a que se multipliquem as situações menos claras de 

presença na comunicação social, onde a destrinça entre o que é a publicidade ilícita e o que é mera 

presença solicitada nem sempre é evidente. Sobre este aspecto expressámos já a nossa opinião. 

Contudo, uma última razão suporta o mesmo raciocínio. É ela a abertura do espaço 

português a profissionais qualificados noutros países. Na realidade, esta abertura leva a um 

aumento do volume e do tipo de informação profissional disponível, contra a qual não há qualquer 

filtragem efectiva. A facilidade que os regimes nacionais desses países (em geral mais liberais do 

que o nosso) concedem à divulgação de informação profissional nesta matéria, colocarão os 

advogados a exercerem em Portugal em desvantagem se nos ativermos a uma interpretação literal - 

e , a nosso ver, redutora - do artigo 80º que tem sido seguida. 

Basta , numa perspectiva comparativa, evocar as correspondentes normas sobre publicidade 

dos estatutos das ordens de advogados, espanhola, francesa ou italiana, bem como a mais recente 

alteração, nesta matéria, do Código Deontológico do C.C.B.E., a título exemplificativo, para 

verificar a posição desfavorecida dos advogados portugueses, no que concerne à publicidade, face 

aos seus congéneres europeus. 

Facilmente se conclui que existe uma verdadeira discriminação , em matéria de publicidade 

,dos advogados portugueses face aos seus colegas europeus, o que consubstancia uma autêntica 

subversão dos princípios da União Europeia. 
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6. Na sequência do anteriormente exposto, somos da opinião que, no conjunto de 

informação, elencada no inicio deste Parecer, e que é aquela que inúmeros advogados pretendem 

ver expressa nos seus sites na internet, nada há que viole o artigo 80º do EOA, como nós o 

interpretamos. O Conselho Geral chama apenas a atenção de todos os Colegas que a referência à 

experiência profissional anterior deve ser feita do ponto de vista do Advogado ou Sociedade de 

Advogados e não por referência indirecta a Clientes de modo que permita identificá-los. A título 

ilustrativo dir-se-á que constituiria violação do artigo 80º afirmar numa brochura que entre os seus 

Clientes está a empresa que em Portugal lidera o mercado das telecomunicações em termos de 

quota de mercado. 

7. Em todo o caso, entende o Conselho Geral que antes da elaboração de elementos de 

informação como brochuras e sites na Internet o Advogado e/ou a Sociedade de Advogados pode 

apresentar ao respectivo Conselho Distrital (considerando-se competente aquele onde o Advogado 

e/ou a Sociedade de Advogados tem o seu escritório principal) tais elementos, se tiver dúvidas 

sobre a aceitabilidade dos conteúdos que pretende sejam incluídos, devendo a falta de resposta no 

prazo de 30 dias ser considerada como concordância com a adequação deontológica e legal do que 

foi apresentado. 

 

À conferência. 

Lisboa, 17 de Janeiro de 2003 

Os Relatores 

Jorge M. Bleck e Leonor Chastre 

 

Aprovado em sessão do Conselho Geral de 17 de Janeiro de 2003 

 


