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Sobral - CE, 08 de maio de 2020. 

 

Ofício Nº 066/2020 
 
EXMO. SR. PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL  
DR. RODRIGO MESQUITA ARAÚJO 
 
 
 

A Ordem dos Advogados do Brasil – Subsecção Sobral, por 
meio de seu Presidente, ao final assinado, vem, com o devido respeito e 
acatamento, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue. 

 
É de conhecimento público e notório o empenho e a 

dedicação que têm movido o Poder Executivo Municipal no intento de buscar 
medidas de prevenção e contenção à disseminação do COVID-19, seguindo 
orientações dos Órgãos de Saúde, por meio das inúmeras medidas já 
publicadas em harmonia com as necessárias diretrizes também estabelecidas 
pelo Estado do Ceará. 

 
Na data de ontem, 07 de maio, com a publicação do 

Decreto Municipal nº 2.418/2020, o qual intensificou as medidas de 
distanciamento social em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-
19), e deu outras providências, ficou assente a necessidade de intensificação 
das medidas de restrição previstas no Decreto nº 2.371, de 16 de março de 
2020, com a consequente determinação expressa de vedação de circulação 
de veículos particulares em vias públicas, e aplicação de multa 
independentemente de  notificação, cf. consta em seu art. 2º, caput e §§11 
e 14, verbis: 

Art. 2º. Em caráter excepcional, e em virtude da baixa 
adesão ao distanciamento social obrigatório já 
decretado pelo Estado do Ceará e Município de 
Sobral, faz-se necessário intensificar as medidas de 
restrição previstas no Decreto nº 2.371, de 16 de 
março de 2020, e alterações, restando determinadas 
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as seguintes medidas, até o dia 17 de maio de 2020, 
passível de prorrogação:  

[…] 

§11 No período de vigência deste decreto fica 
vedada, no município de Sobral, a circulação de 
veículos particulares em vias públicas, sendo 
permitido:  

[…] 

§14 Fica dispensada a fiscalização municipal de 
efetuar notificação prévia, sendo possível efetuar a 
multa na primeira fiscalização.  

 
Inobstante, de extrema relevância ponderar acerca da 

inafastável necessidade de tratamento diferenciado aos advogados e 
advogadas devidamente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do 
Brasil, diante da natureza fundamental e indispensável do exercício da 
advocacia à defesa de toda sociedade, reconhecida constitucionalmente 
pelo art. 133, da Carta Magna. 

 
No plano legal, a Lei nº 8.906/94, que dispõe sobre o 

Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, garante ainda 
em seu 2º, § 3º, a inviolabilidade de seus atos e manifestações no exercício da 
profissão, atribuindo a indispensabilidade do advogado em razão de cumprir 
função essencial à concretização da Justiça, condição inerente a qualquer 
Estado de Direito, sem olvidar das disposições do § 1º, do mesmo artigo, que 
afirmam que “o advogado presta serviço público e exerce função social” 

 
Não é demais afirmar que, muito além de uma atividade 

profissional, a advocacia está investida de função essencial ao postular em 
favor da sociedade, principalmente, em questões urgentes, como 
acompanhamento em prisões em flagrante, visita em presídio para 
acompanhamento de cliente, questões que envolvem o direito à vida e à 
saúde, mandados de segurança, reclamações trabalhistas com pedido de 
urgência, entre outras tantas, as quais demandam necessário deslocamento 
e circulação com seu veículo em vias públicas. 
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Razão pela qual necessário se faz estabelecer regra 
específica, a fim de permitir circulação entre sua residência e respectivos 
escritórios, delegacias, presídios e demais órgãos necessários à atuação 
profissional, como forma de permitir seu pleno exercício e a necessária e 
habitual defesa dos interesses de toda sociedade, seu desiderato magno. 

 
Bem como, a fim de gerar maior segurança jurídica, em 

detrimento das cominações expressamente contidas no art. 2º, §14, do já 
citado Decreto Municipal.  

 
Diante das razões ora esposadas, requer sejam lançados 

possíveis esclarecimentos sobre a matéria ora vergastada, bem como sejam 
expedidas as medidas necessárias a fim de assegurar sua validade e eficácia. 

 
Sem mais, renovamos os votos de elevada estima e 

consideração.  
 
 
 
 

Rafael Pereira Ponte 
Presidente da OAB – Subsecção Sobral 


