
PEDIDO DE DESAGRAVO PÚBLICO

PROCESSO N.º 18665/2011

REQUERENTE: MAURO MONÇÃO DA SILVA (OAB/CE 22.502)

REQUERIDO: FERNANDO FALCÃO DE SOUZA

RELATOR: ANTÔNIO CLETO GOMES

EMENTA:  PEDIDO  DE  DESAGRAVO  PÚBLICO.
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EM RAZÃO DA ADVOCACIA. Lei 8.906/94.

1.  Somente  cabe  desagravo  quando  a  ofensa,

comprovadamente, tenha relação direta e concreta com o

exercício da advocacia.

2.  Fatos  com  evidente  viés  político,  mas  com

possibilidade  clara  e  objetiva  de  se  identificar  cabal

ofensa às prerrogativas do advogado.

4. Procedência do Pedido de Desagravo Público.

VOTO

I - Do Juízo de Admissibilidade 

Inicialmente, em sede de juízo de admissibilidade, reconheço a

legitimidade  do  Conselho  Estadual  da  OAB/CE,  para  apreciar  o  presente

Desagravo  Público,  conforme  previsão  expressa  do  Regulamento  Geral  da

OAB/CE.
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II – Do Mérito

No que tange ao mérito da questão, cumpre dizer que é vasto o

acervo  probatório  juntado  aos  presentes  autos  pelo  advogado  Requerente,

demonstrando com clareza as ofensas perpetradas pelo Requerido, a ensejar o

Desagravo Público pleiteado.

Cumpre-nos dizer que o desagravo nada mais é do que um

instrumento de defesa e que se materializa na manifestação institucional de

solidariedade ao profissional  advogado malferido em suas prerrogativas, em

razão do exercício da atividade advocatícia ou em razão de cargo ou função da

entidade OAB.

O  objetivo,  pois,  do  desagravo,  especificamente  no  que

interessa  para  o  caso  em  análise,  bem  pode  ser  extraído  do  art.  18  do

Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, assim redigido:

“O  inscrito  na  OAB,  quando  ofendido

comprovadamente  em  razão  do  exercício

profissional  ou  de  cargo  ou  função  da  OAB,  tem

direito  ao  desagravo  Público  promovido  pelo

Conselho  Seccional,  de  ofício  ou  a  pedido  de

qualquer pessoa.” 

Valendo-me, pois, das palavras do Relator do presente caso,

quando apreciado pela CDPA, o então Conselheiro Eduilton Gomes, assevero

que: “Existe,  é  bem  verdade,  um  viés  político  considerável  presente  na

situação  analisada,  mas  se  pode  facilmente  identificar  ofensas  das  mais

variadas possíveis à honra profissional do advogado requerente no exercício

de sua profissão. É certo queo representante não exerce nenhum cargo eletivo

naquela cidade. É certo,também, que as ofensas contra ele assacadas se

materializam como consequência de sua atuação como profissional  do
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Direito, não importando se advogado público ou privado. Somente, pois,

por essa característica, tal seja, a ofensa irrogada como consequência do

patente exercício do múnus da advocacia, pelo ofendido, é que a OAB/CE

poderá  desenvolver  seu  mister  de  bem  apoiar  institucionalmente  o

requerente.”

Com  efeito,  o  requerente  alega  e  comprova  por  meio

documental  que  exerceu  seu  múnus  advocatício  dentro  da  mais  elementar

previsão constitucional e legal, ou seja, através da utilização de seu direito de

petição e de ação aliado à sua capacidade postulatória junto ao Município de

Chaval, como representante judicial daquele Ente. O pedido de instalação de

CPI,  o comparecimento à Câmara Municipal, as comunicações ao Ministério

Púbico e o ajuizamento de diversas ações civis publicas contra o Sr. Fernando

Falcão  de  Souza  e  a  pessoa  jurídica  por  ele  representada  tiveram  como

objetivo a preservação e/ou o resgate da verba pública e se encontram em

perfeita harmonia com o ordenamento jurídico.

O Requerente, em todas essas condutas, agiu como advogado

do Município e, portanto, acobertado pelas prerrogativas elencadas no Estatuto

da Advocacia. Por essa razão é que se consegue balizar e separar a conduta

do  advogado no exercício  de  sua atividade de sua  posição  e  ou  ideologia

político-partidária,  que  como  dito,  para  o  caso  e  para  a  OAB/CE  não

interessam.

A verdade é que o advogado é figura essencial  à Justiça e,

portanto, merecedor de respeito quando no desenvolvimento de sua atividade.

In casu, não se sobressai qualquer conduta do requerente que

tenha ultrapassado sua legitimidade de atuação como profissional do Direito.

No caso ora analisado,  o  Sr.  Fernando Falcão,  vereador  do

Município  de  Chaval,  em  se  insurgindo  contra  a  atuação  do  advogado

representante poderia e deveria agir se utilizando dos meios legais postos à
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sua disposição, como ações civis, penais e/ou reclamações junto a OAB/CE,

caso entendesse a conduta do advogado como ofensiva a lei civil, penal e ou

administrativa, respectivamente. Não poderia e nem pode agir de modo não

condizente  com  o  ordenamento  jurídico.  Não  pode  o  Sr.  vereador,  como

defesa, lançar ofensas à honra do postulante por meio virtual ou outro qualquer

a ponto de desacreditá-lo perante a opinião publica. A crítica ao trabalho do

advogado é perfeitamente admitida em contraponto ao direito de expressão,

mas essa crítica  sofre  limites  morais  e  éticos  e  sua  não  observância  gera

reflexos, inclusive, na seara penal.

O modo de agir do Requerido, por evidente, extrapolou as raias

do aceitável moralmente, eticamente e legalmente falando.

A retidão do advogado foi colocada em xeque, simplesmente

por ter agido com compromisso com a instituição que defendia e destemor na

atuação. Isso, evidentemente, não demonstra a prática de qualquer conduta

ilegal do profissional do direito. Essa ofensa direta e implacável à liberdade de

advogar, por certo, configura, em tese, a hipótese de cabimento de desagravo

público.

Ainda segundo as bem lançadas palavras do Relator Eduilton

Barros,  quando  de  seu  voto:  “O  advogado  postulante  agiu  de  modo  tão

condizente  com  a  lei,  que  suas  manifestações,  por  meio  de  petição,  por

evidente, propiciaram ao reclamado seu sagrado direito de defesa, ao passo

que este lançou suas ofensas à honra pessoal e profissional do advogado, de

forma  desmedida  e  de  maneira  antecipada,  prejulgando  e  condenando  o

advogado e divulgando seu “veredito”  a toda clientela virtual e somente após

toda essa confusão fizera protocolar ação popular atacando a contratação do

Escritório do postulante pela Prefeitura de Chaval, mais parecendo uma forma

de vindita, embora tenha o autor das ofensas, nesse último ato, agido dentro

das  previsões  legais,  através  de  seu  constitucional  direito  de  ação.  Isso,

contudo, não justifica os atos por ele precedentemente praticados sob o manto

da ilegalidade.”
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Importante  asseverar  que  na   ação  judicial  indenizatória

ajuizada  pelo  Requerente  contra  o  Sr.  FERNANDO  FALCÃO  DE  SOUZA

(Processo n.º  1662-04.2010.8.06.0067/0, Comarca de Chaval), o magistrado

faz uma análise percuciente da situação, inclusive da inexistência de imunidade

pelo  exercício  da  vereança,  reconhecendo  de  forma  inconteste  as  ofensas

assacadas contra o advogado ora postulate e condenando o Requerido  ao

pagamento de indenização, no montante de R$ 8.000,00 oito mil reais).

Finalize-se,  pois,  com  a  lição  da  abalizada  doutrina  do

professor Paulo Luiz Netto Lobo,  in  Comentários ao Estatuto da Advocacia,

Saraiva, 2010, que sobre o tema, nos ensina:

“À  ofensa  recebida  pelo  advogado,  por  motivo

relacionado  ao  exercício  profissional,  legal  e

eticamente  regular,  além  das  implicações  penais,

civis  e  disciplinares  cabíveis,  rebate-se  com  o

desagravo  público.  Esse  procedimento  peculiar  e

formal tem por fito tornar pública a solidariedade da

classe ao colega ofendido, mediante ato da OAB, e

o repúdio coletivo ao ofensor”

III - Da Conclusão

Assim e por tudo que dos presentes autos consta, voto pela

realização  de Desagravo  Público  em  razão  de  ofensas  praticadas  pelo

vereador  FERNANDO FALÇÃO DE SOUZA, em face do Advogado  MAURO

MONÇÃO DA SILVA – OABCE 22.502, haja vista as ofensas irrogadas a este

profissional, de forma desarrrazoada e imerecida.

Avenida Washington Soares, nº 800 – Guararapes
Fortaleza/CE – CEP: 60.810-300

Fone.: +55.85.3216.1600 | www.oabce.org.br



É o voto que submeto aos meus ilustres pares.

 

Fortaleza (Ce), 26 de março de 2019.

Antonio Cleto Gomes

                                               Conselheiro Relator
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