
 
 

 

 

R E S O L U Ç Ã O  nº 7/2021 

 
 
 

  

. 
  

  

 

 
 

 
A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, no 

uso das atribuições legais e regulamentares conferidas pela Lei nº 

8.906 de 4 de julho de 1994, o Regulamento Geral da OAB, o Código de 

Ética e Disciplina, os Provimentos Federais, e as suas deliberações; 

  

Considerando o disposto no Provimento nº 135/2009, sobre a utilização 

da marca oficial da OAB pelas Secionais, Subseções e Comissões; 

  

Considerando as orientações do Manual de Identidade Visual, lançado 

no ano de 2019 pela OAB nacional; e 

  

Considerando a necessidade de regulamentação a respeito da correta 

utilização dos logotipos do Sistema OAB, 

  

RESOLVE:  

  

Art. 1º - Fica padronizada a marca oficial da OAB SP, em conformidade 

às orientações contidas no Manual de Identidade Visual da Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

  

Parágrafo primeiro. Na forma do Manual de Marcas, ficam estipulados 

os padrões de logotipos a serem obrigatoriamente utilizados pelas 

Subseções e Comissões. 

Dispõe sobre a marca oficial e os símbolos 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 

de São Paulo, e disciplina a sua utilização. 

https://www.oab.org.br/leisnormas/legislacao/provimentos/135-2009?search=135%2F2009%20&provimentos=True
https://www.oab.org.br/noticia/57242/coordenacao-de-comunicacao-apresenta-avancos-e-novas-ferramentas-para-o-sistema-oab?argumentoPesquisa=manual%20da%20marca


 
 

Parágrafo segundo. É concedido o prazo de 45 dias, contados a partir 

da publicação desta Resolução, para que se promova a implantação da 

marca oficial e dos símbolos referidos no caput deste artigo nas redes 

sociais oficiais da OAB SP, nas assinaturas de e-mail, artes gráficas,  

 

comunicados, nos novos cartões de visita, que deverão ser impressos 

apenas em caso de necessidade, crachás, brindes, entre outras 

possíveis utilizações da marca oficial.  

  

Art. 2º - Cada Subseção e Comissão da OAB SP deverá ter sua 

logomarca produzida exclusivamente pelo Departamento de 

Comunicação da OAB SP.  

  

Parágrafo primeiro. O novo logotipo estará disponível por link individual, 

que será encaminhado por e-mail às Subseções pela Secretaria-

Geral, e às Comissões pela Vice-Presidência (Secretaria das 

Comissões). 

  

Parágrafo segundo. A nova assinatura de e-mail que deverá ser 

utilizada pelos Departamentos da Secional está disponível por link, que 

será encaminhado pelo Departamento de Recursos Humanos. 

  

Parágrafo terceiro. Fica proibida a utilização de logotipo que utilize a 

marca da OAB SP e que não tenha sido produzido pelo Departamento 

de Comunicação desta Secional. 

 
Exemplos de aplicações: 
  

Subseção 

 

Comissão 

 



 
 

Assinatura de e-mail 

 

  

Art. 3º - Todos os perfis de redes sociais, Facebook e Instagram que 

utilizem a marca da OAB SP e sejam geridos pelas Subseções e 

Comissões pertencem ao Sistema OAB, e não aos gestores.  

  

Parágrafo primeiro. Cada Subseção e Comissão deverá, em até 20 dias, 

informar ao Departamento de Comunicação da OAB SP todas as 

informações de acesso às referidas redes sociais.  

  

Parágrafo segundo. O objetivo da medida indicada no parágrafo anterior 

é o de manter os perfis ativos e as páginas atualizadas, além de evitar 

duplicidades ou criação de novos perfis após o término da gestão das 

Subseções ou das Comissões pela Diretoria eleita. 

  

Parágrafo terceiro. O Departamento de Comunicação da OAB SP não 

gerenciará os perfis nem opinará sobre a linha editorial e respectivas 

postagens; apenas será conferido a esse Departamento o caráter de 

apoio, guarda e proteção dos perfis. 

  

Parágrafo quarto. Para o Facebook, é necessária a inclusão do 

Departamento de Comunicação da OAB SP como um coadministrador do 

perfil. 

  

Parágrafo quinto. Para o Instagram, é necessário fornecer o login e 

senha ao Departamento de Comunicação da OAB SP pelo e-

mail comunicacao@oabsp.org.br. 

  

Parágrafo sexto. O Departamento de Comunicação da OAB SP 

promoverá três dias de reuniões com as Subseções e Comissões a fim 

de orientar quanto às adequações necessárias e esclarecer dúvidas. 

mailto:comunicacao@oabsp.org.br


 
 

  

Art. 4º - Todas as páginas de Facebook utilizadas pelas Subseções e 

Comissões deverão estar na categoria Página de Empresa, e não na 

categoria Perfil Pessoal. 

  

Parágrafo primeiro. O Departamento de Comunicação da OAB SP deverá 

realizar um levantamento das redes sociais das Subseções e Comissões, 

apontando quais perfis deverão ser ajustados. 

  

Parágrafo segundo. Constatada eventual irregularidade quanto à 

classificação prevista neste artigo, o Departamento de Comunicação da 

OAB SP entrará em contato com as Subseções e Comissões, que 

deverão promover o ajuste. 

  

Art. 5º - Fica permitida a existência de apenas uma página de 

Facebook e uma página de Instagram por Subseção ou Comissão. 

  

Parágrafo primeiro. O Departamento de Comunicação da OAB SP deverá 

realizar um levantamento, apontando quais Subseções e Comissões 

possuem páginas em duplicidade. 

  

Parágrafo segundo. Constatadas páginas em duplicidade, o 

Departamento de Comunicação da OAB SP, com o apoio da Secretaria-

Geral ou da Secretaria de Comissões, conforme o caso, informará às 

Subseções e Comissões a existência dessa irregularidade, que deverá 

ser sanada pelas Subseções ou Comissões. 

  

Art. 6º - Fica determinado que, a partir da publicação da presente 

Resolução, toda Subseção e Comissão deverá comunicar ao 

Departamento de Comunicação da OAB SP, à Secretaria-Geral, no caso 

de Subseções, e à Secretaria de Comissões, no caso de Comissão, toda 

a criação de um novo perfil em redes sociais (Facebook, Instagram, 

Linkedln, Twitter, YouTube, entre outros). 

  

Parágrafo primeiro. Referida comunicação deverá acontecer de 

imediato. 

  

Parágrafo segundo. O Departamento de Comunicação da OAB SP deverá 

prestar, se necessário, consultoria ao solicitante (Subseção ou 

Comissão) quanto às boas práticas de gestão de redes sociais. 



 
 

  

Parágrafo terceiro. O login e a senha do novo perfil deverá ser 

informado ao Departamento de Comunicação da OAB SP, no mesmo ato 

em que houver a comunicação da criação da nova rede social. 

  

Art. 7º - As infrações às normas desta Resolução serão apuradas na 

forma legal.  

  

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário. 

  
  

  

São Paulo, 5 de maio de 2021. 
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