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Relatório de Atividades  

 

 
Coordenação de Fiscalização  

De Janeiro a Julho de 2020 

 

 
1. Apresentação 

  

A Coordenação Nacional de Fiscalização da Atividade Profissional da 

Advocacia foi criada por meio da Portaria n. 1473, de 29 de outubro de 2019, estando 

subordinada ao Secretário-Geral Adjunto da OAB Nacional, Ary Raghiant Neto. O órgão 

foi idealizado durante o Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais, realizado na 

cidade de Goiânia, nos dias 19 e 20 de setembro do mesmo ano.  

 

2. Competência 

 

Seu escopo é orientar as ações de fiscalização das comissões estaduais, 

estruturar as atividades de fiscalização nas Seccionais e dar apoio efetivo a diferentes 

demandas dessas comissões. 

 

O objetivo é executar ações concretas de fiscalização do exercício 

profissional em todo o país, apresentar instrumentos efetivos de controle da publicidade 

e da atividade profissional para as comissões estaduais de fiscalização, a fim de coibir o 

exercício ilegal, o abuso, bem como a captação por interposta pessoa ou por meio de 

ferramentas digitais que estimulem o litígio em massa, com o propósito mercantilista, 

entre outras violações das legislações penais brasileiras e de preceitos ético-disciplinares, 

previstos na legislação da OAB.  

 

3. Estrutura  

 

O espaço físico ocupado pela Coordenação de Fiscalização está alocado 

no 1º andar do Edifício OAB, ao lado do edifício sede, ocupando sala em conjunto com 

a Corregedoria-Geral.  

 

A equipe é composta pela Gerente de Relações Externas; uma 

Coordenadora e um Analista Administrativo. 

 

O sistema utilizado para autuar os documentos do setor é o Sistema de 

Gestão de Documentos (SGD), criado pela Gerência de Tecnologia da Informação para 

administrar nossos protocolos e processos. 

 

Cabe salientar que a Coordenação Nacional de Fiscalização recebe 

denúncias fisicamente, via site fiscalizacao.oab.org.br, por e-mail, bem como via 

mensagens eletrônicas, sendo que, no presente relatório foram desprezadas as denúncias 

repetidas, tendo sido considerada apenas 1 (uma) por denunciado. 
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4. Atividades desenvolvidas 

 

4.1 Quantidade de denúncias recebidas: 

 

De 1º de janeiro a 31 de julho de 2020, tramitaram 189 (cento e oitenta e 

nove) denúncias na CNF, sendo que, no período, foram recebidos e protocolados 276 

documentos a elas relativas, via SGD.  

 

As principais infrações denunciadas envolveram a prática de captação 

indevida de clientela, a mercantilização da atividade profissional da advocacia por meio 

de publicidades irregulares e o exercício irregular de atividade privativa de advogado, 

cujos percentuais são demonstrados abaixo: 

 

 
 

A prática dessas infrações, conforme denúncias cadastradas no nosso 

Sistema de Gestão Documental, possuem maior incidência nos estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Minas Gerais, seguidos de Rio Grande do Sul, Paraná e Ceará, conforme 

gráfico a seguir: 
 

 
* Os estados do AC, AL, AM, AP, MA, PA, PI, RR, SE e TO tiveram o percentual de denúncia inferior a 1% ou igual a 0. 

 

Captação indevida:
58%

Publicidade irregular:
34%

Exercício Ilegal: 8%

Percentual de denúncias por tipo de infração
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4.2 Quantidade de investigados no período 

 

As denúncias recebidas neste Setor, se desdobraram em investigações 

envolvendo aproximadamente 272 (duzentos e setenta e dois) advogados, 40 (quarenta) 

escritórios de advocacia estrangeiros, 29 (vinte e nove) escritórios de advocacia 

brasileiros, 34 (trinta e quatro) pessoas jurídicas não inscritas na OAB e 4 (quatro)  

pessoas físicas não inscritas na OAB. 

 

A soma desses investigados totalizou 379 (trezentos e setenta e nove), 

descobertos por meio das denúncias recebidas e de pesquisas realizadas pela Secretaria 

da Coordenação Nacional. 

 

 
 

4.3 Quantidade de notificações enviadas  

 

Até o dia 31 de julho de 2020, foram disparadas 135 (cento e trinta e cinco) 

notificações, 40 (quarenta) para empresas, 42 (quarenta e duas) para advogados 

envolvidos, 31 (trinta e uma) para pessoas físicas identificadas e 22 (vinte e duas) 

notificações aos Conselhos Seccionais da OAB para instaurarem procedimentos éticos 

em face de investigados. 
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4.4 Demais atividades realizadas durante o período. 

 
O gráfico a seguir, demonstra o quantitativo de eventos e dos demais documentos 

produzidos pelo Setor no período: 
 

 
 

Os dados acima informam que, no Setor, no período indicado, foram: 
 
- realizadas 3 (três) Reuniões da Coordenação Nacional de Fiscalização; 
- lavradas 407 (quatrocentos e sete) certidões; 
- disparados 523 (quinhentos e vinte e três) e-mails; 
- exarados 56 (cinquenta e seis) despachos; 
- expedidos 42 (quarenta e dois) memorandos; 
- juntados 117 (cento e dezessete) AR’s; 
- elaborados 31 (trinta e um) relatórios; 
- elaboradas 2 (duas) pautas e 1 (uma) ata de reunião; 
- realizadas 122 (cento e vinte e duas) pesquisas judiciais e 108 (cento e oito) 

pesquisas de legislações/ jurisprudências relevantes à Fiscalização da OAB; 
- disparado 1 (um) Ofício Circular aos presidentes de fiscalização seccionais; 
- realizadas 118 (cento e dezoito) pré-autuações; 
- abertas 14 (quatorze) caixas de armário para as denúncias físicas recebidas; e 
- atualizados os contatos e informações das 27 (vinte e sete) comissões de 

fiscalização seccionais, elaborando o respectivo mailing. 
 

Reuniões realizadas: 3

Certidões: 407

E-mails disparados: 523

Despachos: 56

Memorandos: 42

Juntadas de AR’s: 117

Relatórios: 31

Pautas de 
reunião: 2

Atas de 
reunião: 

1

Pesquisas judiciais: 122

Pesquisas de 
legislações/jurisprudências: 

108

Ofício Circular: 1

Pré-autuações: 118
Atualizações de contatos 

institucionais: 27

Quantitativo dos demais documentos e eventos do Setor

Reuniões realizadas: 3

Certidões: 407

E-mails disparados: 523

Despachos: 56

Memorandos: 42

Juntadas de AR’s: 117

Relatórios: 31

Pautas de reunião: 2

Atas de reunião: 1

Pesquisas judiciais: 122

Pesquisas de
legislações/jurisprudências: 108
Ofício Circular: 1

Pré-autuações: 118

Atualizações de contatos
institucionais: 27
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5. Notícias relacionadas à atuação do Setor 

 

5.1. Notícias site CFOAB 

 

https://www.oab.org.br/noticia/58336/trf4-mantem-decisao-da-oab-de-

suspensao-cautelar-de-advogado-por-publicidade-irregular 

 

https://www.oab.org.br/noticia/57881/oab-fiscalizara-atuacao-de-escritorios-de-

advocacia-estrangeiros-no-brasil 

 

https://www.oab.org.br/noticia/57891/oab-solicita-novas-informacoes-ao-bndes-

sobre-a-contratacao-de-escritorios-estrangeiros-de-advocacia 

 

https://www.oab.org.br/noticia/57931/trf1-atende-oab-e-suspende-prestacao-de-

servico-juridico-por-associacao-medica 

 

https://www.oab.org.br/noticia/58017/oab-orienta-advocacia-sobre-criacao-de-

conteudo-na-internet-e-redes-sociais 

 

https://www.oab.org.br/noticia/58145/oab-age-para-enfrentar-atuacao-

predatoria-de-startups-que-oferecem-servicos-juridicos-de-maneira-ilegal 

 

https://www.oab.org.br/noticia/58251/justica-federal-da-provimento-ao-recurso-

da-ordem-contra-propaganda-ilegal-de-startup 

 

5.2. Notícias mídia geral 

 

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/01/29/oab-pretende-alterar-

regras-para-publicidade.ghtml 

 

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/01/28/oab-cobra-petrobras-

eletrobras-e-bndes-por-contrataes-de-bancas-estrangeiras.ghtml 

 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,oab-quer-que-bndes-forneca-

copias-de-contratos-de-auditoria-da-caixa-preta,70003178391 

 

https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2020/01/epoca-negocios-oab-

cobra-do-bndes-explicacoes-sobre-contratacao-de-escritorio-para-caixa-

preta.html 
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https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/01/02/interna

s_economia,817851/setor-aereo-faz-investida-contra-startups-apos-crescimento-

de-acoes-na.shtml 

 

https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2020/01/epoca-negocios-setor-

aereo-faz-investida-contra-startups-apos-crescimento-de-acoes-na-justica.html 

 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/01/oab-apura-se-

advogados-sao-favorecidos-por-startups-que-agem-contra-empresas-

aereas.shtml 

 

https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/carreira/oab-apura-

irregularidades-em-contratos-de-estatais-com-escritorios-estrangeiros-29012020 

 

https://www.bemparana.com.br/noticia/setor-aereo-faz-investida-contra-startups-

apos-crescimento-de-acoes-na-justica-700#.XjMOwGhKiUl 

 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/01/03/interna-

brasil,817965/aereas-tentam-barrar-sites-que-ajudam-usuarios-a-entrar-com-

processos.shtml 

 

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/01/02/oab-tenta-reduzir-

judicializacao-no-setor-aereo.ghtml 

 

https://valorinveste.globo.com/objetivo/organize-as-

contas/noticia/2020/01/02/sites-que-oferecem-indenizacao-rapida-a-quem-teve-

voo-cancelado-se-proliferam.ghtml 

 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/02/auditora-do-bndes-criticada-

por-bolsonaro-tem-contratos-de-r-630-milhoes-com-a-

petrobras.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=c

ompwa 

 

https://m.migalhas.com.br/quentes/320234/startups-prometem-indenizacao-por-

problemas-no-setor-aereo-para-oab-servico-e-ilegal 

 

https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/oab-vai-propor-que-

congresso-criminalize-acao-de-lawtechs-do-setor-aereo/ 
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https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/04/09/oab-notifica-ernst-young-

sobre-exerccio-ilegal-da-advocacia.ghtml 

 

https://www.conjur.com.br/2020-mai-12/oab-recomenda-suspensao-escritorios-

contratados-bndes 

 

https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/05/14/oab-notifica-

mais-17-startups-do-setor-aereo-por-exercicio-ilegal-do-direito.htm 

 

https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2020/05/epoca-negocios-oab-

notifica-mais-17-startups-do-setor-aereo-por-exercicio-ilegal-do-direito.html 

 

https://www.conjur.com.br/2020-mai-23/ernst-young-exercita-advocacia-

ilegalmente-conclui-oab 

 

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/07/01/oab-barra-na-justica-

anuncios-de-sites-que-atuam-contra-empresas-aereas.ghtml 

 

Sendo estas as informações relativas às atividades da Coordenação Nacional 

de Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia, realizadas de janeiro a julho do 

corrente ano, reforçamos a missão de coibir o exercício ilegal, o abuso, bem como a 

captação por interposta pessoa ou por meio de ferramentas digitais que estimulem o litígio 

em massa, com o propósito mercantilista, dentre outras relativas à legislação da OAB. 

 

Brasília, 31 de julho de 2020. 

 

Coordenação Nacional de Fiscalização da  

Atividade Profissional da Advocacia 
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