
 
 

NOTA 
 

 A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL PARAÍBA, 
através da COMISSÃO DE DIREITO IMOBILIÁRIO E URBANÍSTICO, vêm a público 
prestar esclarecimentos à sociedade sobre o exercício da advocacia imobiliária 
durante a epidemia global do COVID-19. 

 
Nosso mundo está acometido por uma pandemia de proporções 

ainda desconhecidas, fato este amplamente divulgado pelos meios de 
comunicação. São tempos desafiadores, onde, inevitavelmente, muitas serão as 
questões postas à apreciação dos advogados e que serão, passo a passo, 
decididas pelo Poder Judiciário. 

 
Dentro desse contexto, as relações jurídicas e os contratos 

vigentes, especificamente os relacionados ao Direito Imobiliário, são objetos de 
frequentes dúvidas por parte do público comum.  

 
A advocacia paraibana é permeada por profissionais competentes, 

éticos e comprometidos com seus clientes e com o exercício advocacia, que 
estão cumprindo o seu papel em buscar as melhores soluções jurídicas para 
seus clientes e trazendo informações para a população. 

 
Enquanto indispensável à administração da Justiça, do Estado 

democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz 
social, neste cenário atual, a atuação do advogado tem como norte a prestação 
de informações adequadas e assessoramento jurídico responsável, sempre 
primando pelo zelo profissional, evitando condutas que destoam dos preceitos 
contidos no Código de Ética e Disciplina.  

 
Assim, mister destacar que, a teor do art. 5º, 7º e 39 e 46 do 

Código de Ética da OAB, é expressamente vedada a oferta de serviços jurídicos 
através de publicações em mídia impressa e/ou digital, sobretudo quando 
acompanhadas de promessas de resultado, sendo tal situação equiparada a 
mercantilização da profissão, senão vejamos:  

 
Art. 5º O exercício da advocacia é incompatível com qualquer 
procedimento de mercantilização. 



 
 

Art. 7º É vedado o oferecimento de serviços profissionais que 
implique, direta ou indiretamente, angariar ou captar 
clientela. 
 
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. 
 
Art. 46. A publicidade veiculada pela internet ou por outros 
meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas 
neste capítulo. Parágrafo único. A telefonia e a internet podem 
ser utilizadas como veículo de publicidade, 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. 
 

As condutas profissionais instrumentalizadas através de 
campanhas midiáticas que propõem ao público comum a revisão de contratos 
imobiliários, fazendo constar promessas de percentuais de benefício 
econômico, são enfaticamente rechaçadas pela Comissão de Direito 
Imobiliário e Urbanístico da OAB/PB, eis que, como dito, tratam-se de 
infrações éticas cujo objetivo é captar indevidamente clientes com falsas 
promessas. 

 
As atitudes identificadas serão levadas aos órgãos competentes 

para apuração e aplicação das sanções disciplinares cabíveis. 
 
Sendo o que nos cumpre no momento, subscrevemo-nos. 
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