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AUTORIZAÇÂO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

PARECER 01/2022 

 

Excelentíssimo Senhor  

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará, Doutor Erinaldo 

Dantas Filho 

 

Chegou ao conhecimento desta Coordenação de Fiscalização, no ano 

de 2021, publicidade realizada pela empresa Funerária Anjo da Guarda - AFAGU, por meio 

de imagens disponibilizadas na rede social Instagram (@afagu), ofertando serviços jurídicos 

para casos concretos (DPVAT e INSS), como forma de captar clientes. 

 

De imediato, abriu-se procedimento fiscalizatório (06.2021) para 

obter mais informações sobre os fatos constatados. Em diligência realizada pelo Coordenador 

Estadual de Fiscalização, no dia 29 de abril de 2021, na sede da AFAGU localizada à avenida 

Jovita Feitosa, n.º 125, Parquelândia, Fortaleza/CE, conversou-se com a gerente, Sra. Neide, 

a qual informou que a oferta de serviços jurídicos ocorre exclusivamente nas sedes da 

empresa localizada no município de Juazeiro do Norte, por meio do advogado Luiz Albernan 

Moura, OAB/CE 18.315, responsável por captar clientes, nas redes sociais da empresa, para 

prestar serviços de assessoria jurídica. 

 

Participaram da fiscalização o Coordenador Estadual de 

Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia, Fábio Costa, OAB/CE 30.612, que a 

presente subscreve, e os membros da Coordenação Antônio Cezar de Freitas Ferreira Filho, 

OAB/CE 32.328-B, e José Navarro, OAB/CE 15.980. 

 

Mediante a informação colhida, a Coordenação de Fiscalização 

elaborou e protocolou notícia de crime na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. A notícia 

de crime foi assinada por Vossa Excelência, pelo diligente presidente da OAB Subseção 

Juazeiro do Norte, Dr. Francivaldo Lemos Pereira, e pelo Coordenador Estadual de 

Fiscalização, Fábio Costa.   
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Em ato continuo, a Coordenação de Fiscalização enviou parecer ao 

Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/CE opinando pela abertura de procedimento ético-

disciplinar para processar e julgar o advogado Luiz Albernan Moura, OAB/CE 18.315 

(parecer 01.2021). 

   

Não obstante as ações realizadas, a sociedade empresária AFAGU 

continua a captar possíveis clientes para prestação de serviços jurídicos, de forma indevida, 

abordando-os e oferecendo-os assessoria jurídica. Por ser uma funerária, quando os familiares 

do falecido contratam os serviços funerários, a AFAGU propõe assessoria jurídica junto ao 

INSS (pensão por morte) e ao DPVAT (pedidos de indenização), sob a justificativa de que 

cobra bem menos do que os advogados cearenses, bem como que a assessoria jurídica funciona 

24h (vinte e quatro horas), conforme comprovam os áudios anexos1.     

 

Os atos realizados pela sociedade empresária AFAGU, além de 

configurarem contravenção penal (exercício irregular da profissão), causam danos à 

advocacia – sobretudo aos jovens advogados - e à sociedade. A Ordem precisa garantir ao 

jovem advogado a sua inserção no mercado de trabalho, que muitas vezes lhe é retirada por 

atitudes como a aqui relata e, por conseguinte, resguardar a sociedade, protegendo-a de falsos 

profissionais.   

 

Isso posto, a Coordenação Estadual de Fiscalização da Atividade 

Profissional da Advocacia da OAB/CE, por meio do Corregedor Rafael Pereira Ponte e do 

Coordenador Estadual, Fábio Costa, opina pelo envio do presente parecer ao egrégio Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará, para que seja aprovada autorização 

para o ajuizamento de ação civil pública objetivando impedir que a sociedade empresária 

Funerária Anjo da Guarda - AFAGU ofereça e exerça atividade privativa de advogado, nos 

termos do art. 1º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sob 

pena de multa diária.  

 

É o parecer. 

 
1 https://drive.google.com/drive/folders/1-j-1x4GgJ8h-A0ej6A_qsniKW_O4dHys?usp=sharing 
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Fortaleza, 04 de março de 2022.  

 

 

 

                                       Rafael Pereira Ponte 

                        Secretário-Geral Adjunto e Corregedor da OAB/CE 

 

 

 

                                       Fábio Eduardo Sousa Costa 

Coordenador Estadual de Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia da OAB/CE 

 

 

 

 

 















PROCESSO Nº 109162022-0
REQUERENTE(S) : RAFAEL PEREIRA PONTE
REQUERIDO(A): 21510-RAFAEL PEREIRA PONTE (OAB/CE)
 
 
         Vistos etc.

         Inclua-Se na próxima sessão do Pleno do Conselho Seccional.

         Expediente necessário.

         Fortaleza, 18 de Abril de 2022.

                          

         José Erinaldo Dantas Filho

          Presidente da OAB Ceará


