
PROCESSO Nº: 0809856-54.2022.4.05.8100 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO CEARA - OAB CE
ADVOGADO: Ana Paula Prado De Queiroz e outros
REU: R. C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARIOS LTDA
ADVOGADO: Jefferson De Oliveira Lima e outro
7ª VARA FEDERAL - CE (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Trata-se  de  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  ajuizada  pela  ORDEM  DOS  ADVOGADOS  DO
BRASIL SECÇÃO DO CEARÁ - OAB/CE, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fiscal
da lei, em face de R. C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERÁRIOS
LTDA (AFAGU), qualificada nos autos, com pedido de tutela de urgência, para determinar que
a ré:

1) suspenda a divulgação de serviços jurídicos em mídia televisiva, falada ou impressa,  por
meio eletrônico ou qualquer outro meio;

2) suspenda, imediatamente, as atividades jurídicas prestadas; e

3)  informe  no  portal  eletrônico  https://www.afagu.com.br/,  e  em  sua  página  do  Instagram
@afagu, que não indica advogados e não presta serviço privativo da advocacia.

Pede,  por  fim,  seja  fixada  multa  cominatória,  em  caso  de  descumprimento  das  medidas
liminares requeridas.

No mérito requer a confirmação da liminar requerida, bem como a condenação da promovida no
pagamento de indenização por danos morais coletivos no montante de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) ou outro a ser arbitrado pelo Juízo.

A OAB/CE sustenta que o dano moral causado independe do resultado da atuação da empresa
promovida, não importando se a ação fora procedente ou não, considera que o que não se pode
admitir é a prestação do múnus público do qual é investido o advogado, seja feita por empresas
de características mercantis. Aduz que diante do exercício ilegal da advocacia, resta evidente o
dano social causado pela ré.

Afirma a OAB/CE que tomou conhecimento, em 2021, de que a empresa Funerária Anjo da
Guarda  -  AFAGU,  realizava  publicidade  em  meios  de  comunicação  de  grande  audiência,
ofertando serviços jurídicos,  como forma de captar  clientes,  mesmo não estando inscrita  na
OAB, pelo que efetuou Fiscalização.

Assevera que diante do exercício ilegal de atividades privativas de advogado, a Coordenação de
Fiscalização  elaborou  e  protocolou notícia  de  crime na  Delegacia  Regional  de  Juazeiro  do
Norte. Em ato contínuo, 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 envolvido nos fatos que, por motivo de sigilo inerente ao procedimento,
não pode divulgar os seus dados (parecer 01.2021).

Esclarece  que  a  Funerária  AFAGU,  atua  no  momento  em que  os  familiares  contratam os
serviços funerários, para oferecer 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 a  assessoria  jurídica  funciona  24h  (vinte  e  quatro  horas),
instigando a judicialização de demandas.
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Conclui  que a ré presta serviços privativos da advocacia sem a atuação e intermediação de
advogado inscrito na OAB, serviço contratado diretamente pelos clientes com os vendedores
dos planos funerários, através de meios informais, tais como 'whatsapp'.

Destaca como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que a Empresa AFAGU
prejudica toda classe advocatícia, porquanto capta clientes utilizando-se de meios escusos, os
serviços  jurídicos  são  prestados  por  todas  as  mais  de  100  (cem)  unidades  da  sociedade
empresária, colocando em vulnerabilidade não só os jurisdicionados captados de forma ilegal,
mas  também retirando a  oportunidade de  inserção  no  mercado de  trabalho dos  advogados,
acarretando em concorrência desleal dentro da advocacia cearense.

Acrescenta que o dano perpetrado ao jurisdicionado, à administração da justiça e à advocacia
igualmente faz-se presente, pois diariamente mais e mais pessoas contratam serviços que são
prestados por profissionais não habilitados.

Registra a presença da fumaça do bom direito diante da previsão legal insculpida no art.1º da lei
nº 8.906/1994, bem como à luz do entendimento jurisprudencial perfilhado na exordial,  em
virtude  do  oferecimento  de  serviços  jurídicos  pelos  vendedores  de  planos  funerários  aos
clientes, configurando, portanto, assessoria, direcionamento e consultoria jurídica, ao passo que
os vendedores instigam os clientes a lhes contratarem para terem acesso à pensão por morte, por
exemplo.

No despacho de ID 25940013, reservei-me para apreciar o pedido de tutela de urgência após a
ouvida da parte contrária, bem como determinei a intimação do Ministério Público Federal (art.
5º, § 1º, da Lei nº 7.347/1985).

Em face da certidão expedida pelo Oficial  de  Justiça,  no ID 26016657,  asseverando a  não
efetivação da citação, intimei o autor para apresentar o
endereço atualizado do réu (v. ID 26330846). Parte autora apresentou petição de aditamento da
inicial  (ID  26637503),  informando  que  o  CNPJ  da  promovida  não  é  mais  o  indicado  na
exordial,  ratificando  para  o  atual,  requerendo  a  citação  da  ré  R.C.  DE  FREITAS
ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERÁRIOS LTDA.

Despacho de ID 26703186, considerando que ainda não houve a citação, deferi o pedido de
aditamento à inicial.

Citada  e  intimada,  a  ré  manifestou-se  sobre  a  tutela  de  urgência  (ID  26899747)  alegando
ausência de requisitos para sua concessão e apresentou contestação no ID 27550630, arguindo
preliminarmente  a  necessidade  de  realização  de  audiência  de  conciliação,  bem  como
ilegitimidade  ativa  da  autora,  sob  o  argumento  de  que  não  houve  violação  de  direito  ou
prerrogativa da atividade privativa da advocacia.

No mérito relata que as imagens anexadas na inicial de publicidade em meios de comunicação e
redes sociais demonstram nitidamente que os serviços prestados são de natureza administrativa,
o requerimento de benefícios previdenciários e do Seguro DPVAT, todos,  são pleiteados no
âmbito
administrativo, sem a propositura de ação judicial.

Enfatiza a  promovida que oferta  os  serviços  de assessoria  administrativa para  seus  clientes
auxiliando na solicitação de benefícios junto ao INSS e no pedido DPVAT, sendo relevante
destacar que não cobra pelo serviço.

Ressalta  que  a  requisição  administrativa  de  DPVAT  e  de  benefícios  assistenciais  e
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previdenciários, encontra respaldo legal na CF/88, que garante o livre exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão (art. 5º, inciso XIII da CF).

Destaca ainda que o entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil em decisões sobre esta
matéria, consiste em que a consultoria e postulação administrativa previdenciária não constitui
atividade privativa de advogados, e sim livre exercício de atividade profissional (exegese do
artigo 1º, inciso II do Estatuto, Constituição Federal artigo 5º, XIII, precedentes da Primeira
Turma de  Ética:  E-1.231/95 e  E-3.264/2005.  Proc.  E-5.056/2018 -  v.u.,  em 21/06/2018,  do
parecer e ementa do Rel.
Dr. FABIO KALIL VILELA LEITE, Rev. Dr. LUIZ ANTONIO
GAMBELLI - Presidente Dr. PEDRO PAULO WENDEL
GASPARINI - E-5.056/2018).

Por fim, assinala que os serviços ofertados possuem natureza estritamente administrativa, não
realizou exercício ilegal de profissão, não praticou, por ação ou omissão, nenhum ato ilícito que
pudesse causar dano moral apto a ensejar sua reparação. Pede a improcedência da ação.

É o relatório. Decido.

Analiso, prima facie, a preliminar de ilegitimidade ativa da OAB/CE.

Efetivamente, a competência da OAB para a defesa em juízo, mediante substituição processual,
em  lides  concretas,  se  cinge  tão  somente  à  representação  dos  "interesses  coletivos  ou
individuais dos advogados" (art. 54, inciso II, da Lei nº 8.906/94).

A lide em questão concerne a interesses ligados especificamente ao exercício profissional da
advocacia, aptos a atrair a competência institucional da OAB nesta seara da tutela processual de
interesses homogêneos e coletivos.

A jurisprudência dos tribunais pátrios já se pacificou no ponto. O STJ, no REsp nº 331403/RJ,
2ª Turma, Relator o Ministro João Otávio Noronha, DJU de 29/05/2006, p. 207, asseverou o
seguinte:

"Ademais, o art. 54, inciso XIV, da Lei nº 8.906/94, conquanto autorize o Conselho Federal da
OAB a ajuizar ação civil pública, o faz dentro dos limites de competência da Ordem. Ou seja, o
Conselho Federal e a Seccional da OAB somente possuem legitimidade para propor ação civil
pública objetivando garantir direito próprio e de seus associados e não de todos os munícipes".

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Superada a preliminar, passo ao exame da liminar.

O ponto controvertido da lide diz respeito à suposta violação ao Código de Ética e Disciplina da
Ordem dos Advogados do Brasil e ao Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do
Brasil por Empresa Funerária a qual oferece serviços jurídicos, privativos de advogados, sem
ser sociedade de advocacia, por meio de publicidade em meios de comunicação e redes sociais,
praticando a captação de clientela.

O instituto da tutela de urgência, no plano geral do processo de conhecimento, nos termos do
art.  300  do  Código  de  Processo  Civil,  é  admissível  quando  da  existência  dos  seguintes
requisitos: a)  o Juiz, existindo prova inequívoca do fato, se convença da verossimilhança da
alegação do autor; b) haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum

in mora) ou risco ao resultado útil do processo.
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Para a concessão da liminar em ação civil pública, prevista no do art. 12,  caput,  da  Lei nº
7.347/85, é necessário averiguar a presença dos mesmos pressupostos que regem as demais
tutelas processuais de urgência, quais sejam: o perigo da demora e a verossimilhança do direito
invocado.

A publicidade abusiva e captação de clientes na advocacia é infração ética. A prática infringe os
arts. 1º, 3º e 34, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 8.906/04,
verbis:

"Art. 1º São atividades privativas de advocacia:

I - [...].

§ 3º É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade.

[...].

Art.  3º  O  exercício  da  atividade  de  advocacia  no  território  brasileiro  e  a  denominação  de
advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),

[...].

Art. 34. Constitui infração disciplinar:

I - Omissis;

II - manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei;

III - valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber;

IV - angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros;

V - [...].;

Por sua vez, o artigo 5º do Código de Ética e Disciplina prevê que o exercício da advocacia é
incompatível com qualquer procedimento de mercantilização, ressaltando o artigo 7º do Código
da  OAB que  é  "vedado  o  oferecimento  de  serviços  profissionais  que  implique,  direta  ou

indiretamente, angariar ou captar clientela".

A OAB/CE ajuizou a presente ação civil pública aduzindo que a Empresa Funerária Anjo da
Guarda - AFAGU vem, através de meios de comunicação e redes sociais, ofertando serviços
jurídicos  ao público alvo da empresa,  prestando serviços privativos dos advogados sem ser
sociedade  de  advocacia,  por  sua  vez,  promovendo  a  captação  indevida  de  clientela,  que
constitui grave violação a direitos difusos e coletivos tanto dos advogados quanto da sociedade.

De acordo com o comprovante de inscrição e de situação cadastral documento colacionado aos
autos  eletrônicos,  verifica-se  que  a  Empresa  AFAGU  dedica-se  à  prestação  de  serviços
funerários e atividades relacionadas. 

De  início,  observo  que  a  requerida  Empresa  AFAGU  não  possui  natureza  de  sociedade
advocatícia que lhe autorize a prestar serviços privativos de advogado inscrito na OAB.

Do  material  probatório  que  acompanha  a  petição  inicial  e  carreado  aos  presentes  autos
eletrônicos, destaque-se os seguintes: (grifos nossos)
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a) página da AFAGU na rede social Instagram (@AFAGU) fotografia de idosa com os seguintes
dizeres, logo a baixo da fotografia:

"JÁ OUVIU FALAR DO BPC?

O Benefício de Prestação Continuada é um auxílio garantido por lei e que beneficia pessoas a
partir de 65 anos que não conseguiram se aposentar pelo INSS.

Na Afagu, você pode garantir esse direito!

www.afagu.com.br

FALE COM NOSSO ATENDIMENTO 88 9 8835.7940 88 35728563"

b)  página  da  AFAGU  na  rede  social  Instagram  (@AFAGU)  fotografia  de  jovem  com  os
seguintes dizeres, logo a baixo da fotografia:

"DPVAT

Você foi vítima de acidente de trânsito?

A afagu cuida de você! DPVAT grátis!

Afagu   ASSESSORIA ADMINISTRATIVA"

No comentário feito pela própria AFAGU, logo abaixo da fotografia, lê-se, verbis: (destaquei)

"afagu Você tem plano AFAGU? Como benefício de quem é Cliente AFAGU, oferecemos
assistência jurídica, para o seguro DPVAT, gratuita. Precisando de algo é só ... mais"

c) página da AFAGU na rede social Instagram (@AFAGU) fotografia de idosa com os seguintes
dizeres, logo a baixo da fotografia:

"BPC

O QUE É? QUEM PODE RECEBER? COMO FAZER?"

No comentário feito pela própria AFAGU, lê-se, verbis: (destaquei)

"afagu Para você que é Cliente AFAGU nós podemos cuidar de todo seu processo do BPC."

d) página da AFAGU na rede social Instagram (@AFAGU) fotografia de mãe sorrindo com seu
bebê oferecendo ajuda para receber benefício previdenciário de Salário Maternidade.

e) página da AFAGU na rede social Instagram (@AFAGU) fotografia de senhora com o braço
enfaixado, com os seguintes dizeres, logo a baixo da fotografia:

"AFASTADO DO TRABALHA POR MOTIVO DE DOENÇA? A AFAGU TE AJUDA!

Está impossibilitado de trabalhar por algum motivo de saúde?
Está afastado da empresa por mais de 15 dias?
tem pelo menos 12 contribuições à previdência?

VOCÊ PODE TER DIREITO A RECEBER UM AUXÍLIO DOENÇA
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GRÁTIS PARA CLIENTES AFAGU auxílio doença."

Conforme  se  depreende  das  publicações  na  rede  social  denominada  Instagram  (registros
constantes dos autos), tenho que para o homem de senso comum demonstram o oferecimento de
serviços  de  advocacia  para  intermediar  recebimento  de  benefícios  previdenciários,
caracterizando prestação de serviços privativos dos advogados, publicidade abusiva, bem como
captação irregular de clientes, inclusive propalando gratuidade do serviço, o que vai de encontro
com o Código de Ética e  Disciplina  da Ordem dos Advogados do Brasil  e  ao Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil.

Urge destacar que ao contrário do alegado na peça contestatória, de que presta somente serviço
administrativo, observa-se na propaganda da requerida que oferece serviços jurídicos, privativo
de advogados devidamente inscritos na OAB: "afagu Você tem plano AFAGU? Como benefício
de quem é Cliente AFAGU, oferecemos assistência jurídica, para o seguro DPVAT, gratuita.
Precisando de algo é só ... mais"

A publicidade dos serviços jurídicos é regulada pela Lei nº 8.906/94 e pelo Código de Ética e
Disciplina da OAB, que trazem diversas restrições à propaganda. Em que pese não ser uma
sociedade  de  advogados  e  nem  explorar  a  prestação  de  serviços  jurídicos,  a  AFAGU,
demandada na ação em epígrafe, oferece aos seus clientes orientação jurídica.

Verificando-se, na espécie, que a publicidade empreendida pela empresa promovida divulga o
oferecimento de serviços jurídicos, o que caracterizaria captação de clientes, extrapolando os
limites normativos e que a propaganda ilegal em massa produz danos imediatos, mister a sua
suspensão.

Neste exame de cognição sumária, tenho como verossímil as alegações da OAB/CE, entendo
que restou comprovado nos autos a conduta antiética da promovida, atribuindo-a a prática de
propaganda irregular e captação ilícita de clientes, evidenciando meio para angariar ou captar
causas inclusive sem cobrança de honorários advocatícios.

A  conclusão  a  que  se  chega  não  demanda  maiores  divagações:  eis  que,  a  atividade  de
publicidade empreendida pela demandada, tendo em vista que a empresa não é uma sociedade
de advogados, extrapola os limites jurídicos da atuação dessa empresa com os seus clientes,
com  atos  privativos  da  advocacia  e  irregular  captação  de  clientela,  configura  verdadeira
mercantilização da advocacia, em confronto ao previsto nos arts. 1º, 3º e 34 da Lei nº 8.906/94
(Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).

O Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 8.906/94, expressamente
aponta o Código de Ética e Disciplina como documento regulador "dos deveres do advogado

para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade ..." (parágrafo
único do art. 33).

O Código de Ética e Disciplina da OAB reservou o Capítulo IV para tratar sobre publicidade,
prevendo a possibilidade de anúncio do serviço profissional, individual ou coletivamente, "com

discrição e moderação, para finalidade exclusivamente informativa, vedada a divulgação em

conjunto  com  outra  atividade"  (art.  28).  Há  vedação  expressa  de  oferta  de  serviços  que
indiquem, direta  ou indiretamente,  inculcação ou captação de clientela.  Eis  que a  prática  a
atividade advocatícia "é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização" (art. 5º).

No mesmo sentido apontam os arts. 1º, 3º, 4º e 6º, do Provimento nº 94/2000, do Conselho
Federal da OAB e art. 34, inciso IV, da Lei nº 8.906/94, o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil. Caso em que os anúncios veiculados pela AFAGU em sua rede social
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denominada Instagram não observam tais determinações. Divulgação de serviços advocatícios
com a seguinte metodologia: (i) informe de uma hipótese-problema previdenciário; (ii) sugestão
de ajuizamento de ação judicial; (iv) oferta de campo para entrar em contato com a AFAGU.

Há veiculação do serviço advocatício a ser prestado pela requerida que excede o limite de sua
atividade de serviços funerários e  afins  àqueles visitantes  à  rede social  Instagram, havendo
violação das normas do Código de Ética da OAB, com evidente captação de clientela.

Neste mesmo sentido, a lição da jurisprudência do TRF da 2ª Região:

"APELAÇÃO.  ADMINISTRATIVO.  ORDEM  DOS  ADVOGADOS  DO  BRASIL  -  RJ.
PUBLICIDADE  E  CAPTAÇÃO  DE  CLIENTELA.  ESTATUTO  DA  OAB.  CÓDIGO  DE
ÉTICA  E  DISCIPLINA  DA  OAB.  PUBLICAÇÃO  OSTENSIVA  DE  SERVIÇOS
PRIVATIVOS DE ADVOGADO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Trata-se de
ação  civil  pública  ajuizada  pela  OAB/RJ  em  face  da  PROTESTE  -  ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR,  objetivando que  a  Ré  seja  compelida  a
abster-se  de  praticar  qualquer  ato  de  anúncio,  publicidade  ou  de  divulgação  de  oferta  de
serviços consistentes na angariação ou captação de clientela. 2. Nos termos do artigo 16, § 3º da
Lei  nº  8.906/94,  não  é  permitido  que  uma  associação  lavrada  no  registro  civil  de  pessoas
jurídicas e que exerce atividades estranhas à da advocacia, pratique atos privativos de advogado.
3. Da análise dos autos, verifica-se que a apelante realiza a divulgação de serviços advocatícios,
inclusive de consultoria jurídica, em caráter individualizado, não obstante a ausência de registro
na  OAB/RJ  na  condição  de  sociedade,  de  forma  mercantilista,  realizando  a  captação  de
clientela, inclusive com estipulação de valores de indenização em anúncios, em total afronta às
disposições contidas no artigo 34, inciso IV, da Lei nº 8.906/94, artigos 5º e 7º do Código de
Ética e Disciplina, e artigos 1º, 3º, 4º e 6º, do Provimento nº 94/2000, do Conselho Federal da
OAB. 4. A conduta da apelante revela-se absolutamente infratora, não só dos dispositivos legais
mencionados,  mas atinge,  igualmente,  a  moralidade  e  dignidade da  profissão  de  advogado,
violando os dispositivos do Código de Ética e Disciplina da OAB, bem como da Lei nº 8.906/94
5.  Apelação  desprovida.  (AC  -  Apelação  -  Recursos  -  Processo  Cível  e  do  Trabalho
0092489-28.2016.4.02.5101,  ALUISIO  GONÇALVES DE CASTRO MENDES,  TRF2  -  5ª
TURMA ESPECIALIZADA..ORGAO_JULGADOR:.)."

Ante  de  todo  o  exposto,  vislumbro  preenchidos  requisitos  autorizadores  para  concessão  da
tutela  de  urgência,  eis  que  os  fundamentos  fáticos  e  jurídicos  narrados  na  inicial  se  me
apresentam como prova inequívoca da verossimilhança das alegações, razão pela qual DEFIRO
O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a ré AFAGU, de imediato:

1) suspenda a divulgação de serviços jurídicos em mídia televisiva, falada ou impressa,  por
meio eletrônico ou qualquer outro meio;

2) suspenda, imediatamente, as atividades jurídicas prestadas; e

3)  informe  no  portal  eletrônico  https://www.afagu.com.br/,  e  em  sua  página  do  Instagram
@afagu, que não indica advogados e não presta serviço privativo da advocacia.

Intimem-se.

Outrossim, defiro o pedido formulado pela parte promovida, no ID 27550630, para realização
de Audiência de Conciliação.

Designe-se a Secretaria audiência de conciliação na Central de Conciliação da Justiça Federal
(art. 334 do NCPC).
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Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias úteis, especifiquem e fundamentem as
provas ainda a produzir, permitindo a este Juízo aquilatar a sua real necessidade de produção,
sob pena de o não fazendo, considerar-se a desistência quanto à ulterior produção de provas
nesta demanda, procedendo-se ao julgamento do feito no estado em que se encontrar.

Expediente necessários. URGENTES.

Fortaleza/CE, data do sistema.
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