
PROCESSO Nº 73962013-0
REQUERENTE(S) : JOSE RODRIGO CORREIA DE SOUZA - OAB/CE 27.418
REQUERIDO(A): PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JUCÁS/CE,

MARIA APARECIDA HOLANDA LAVOR

RELATÓRIO

Em 28.06.2013 o requerente protocolou pedido de desagravo

público perante a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, em razão de

ato  praticado  pela  Vereadora  MARIA  APARECIDA  HOLANDA  LAVOR  –

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUCÁS.

Conforme narrado,  no dia 18.04.2013 o autor  compareceu à

Câmara  Municipal  de  Jucás,  com  o  intuito  de  desenvolver  seu  mister  no

patrocínio  da  Banda de Música  Padre  Pio  Pinho de  Oliveira,  em razão da

Administração Municipal não reconhecer o Sr. Washington Luiz Gomes como

legítimo maestro da referida banda musical.

Na ocasião o autor se pronunciaria naquela casa, em razão de

tempo cedido por outros vereadores para o seu pronunciamento. 

No entanto, conforme alegou o requerente, foi impedido de se

pronunciar pela Presidente da Câmara, Vereadora APARECIDA LAVOR, ora

requerida.

Aduziu  ainda  que,  após  sua  saída  do  plenário,  a  requerida

passou  a  proferir  acusações  extremamente  desrespeitosas  e  agressivas,

chamando-o  de  “rapazinho”  e  acusando-o  de  ameaçar  outros  membros  da

referida banda.

Ainda conforme narrativa,  a requerida concedeu entrevista  à

RÁDIO SUCESSO FM, sediada em Jucás, oportunidade em que declarou não

ser o requerente advogado, mas que apenas se intitulava como advogado, e

ainda que os documentos que seriam apresentados pelo requerente foram na

verdade forjados na junta comercial do estado do Ceará.

Narrou também sobre a entrevista concedida pela requerida ao

Jornal O CONTERRÂNEO, períodico sediado na cidade de CARIÚS, vizinha a
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JUCÁS,  quando  a  requerida  também  fizera  declarações  ofensivas  ao

requerente.

Aduziu, por fim, que a sua presença na Câmara Municipal de

Jucás estava em pautada, a pedido da bancada de oposição, e que, em virtude

dos atos praticados pela requerida,  mormente os comentários posteriores à

sessão, passou a sofrer perseguição no exercício da advocacia, bem como

teve  sua  imagem  maculada  haja  vista  que  uma  significativa  parcela  da

população jucaense e cidades vizinhas acham que o requerente é um farsante.

Em  razão  dos  fatos  narrados,  requereu  nota  de  desagravo

público.

Ao  requerimento  foram  juntados  vários  documentos:

Regimento  Interno  da  Banda  de  Música  Pe.  Pio;  Boletim  de  Ocorrência;

Matéria do JORNAL O CONTERRÂNEO; espelho do processo judicial 4003-

54.2013.8.06.00113/0; Projeto de Lei Municipal, áudio, dentro outros.

O presente requerimento fora distribuído para a Comissão de

Defesa  de  Prerrogativas  (CDPA),  a  qual  emitiu  parecer  favorável  pela

expedição de Nota de Desagravo Público, em 21.04.2014.

Processo remetido ao Pleno e distribuído em 15.07.2014

Processo redistribuído ao presente Relator em 11.03.2019.

Em 15.03.2019, despachei no sentido de notificar a autoridade

ofensora para prestar esclarecimentos, a teor do que preconiza o art. 18, §1º

do Regulamento Geral da OAB.

Conforme Certidão constante dos autos, assinada pelo servidor

da OAB/CE, ELTON ALMEIDA, a requerida, mesmo notificada, não prestou

qualquer esclarecimentos a esta Seccional.

É o relatório. 

Fortaleza (Ce), 27 de novembro de 2019.

Antonio Franco Almada Azevedo
Membro Relator
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VOTO

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Em razão da legitimidade do requerente, advogado legalmente

inscrito nesta seccional, e considerando o disposto no art.11, inciso XXI, do

Regimento Interno da OAB/CE, o qual estabelece a competência do Pleno do

Conselho Seccional para apreciar e decidir sobre os processos de desagravo,

dou  por  satisfeitos  os  requisitos  de  admissibilidade  para  a  análise  do

requerimento. 

DO VOTO 

Passo à análise das provas colhidas para fins de formação do

convencimento de que trata o §1º do art. 18 do Regulamento Geral. 

Serviram  de  embasamento  para  o  voto,  os  documentos  já

citados, anexados ao requerimento.

O DESAGRAVO PÚBLICO, previsto no art. 7º, inciso XVII da

Lei Federal 8.906/94, e disciplinado nos arts. 18 e 19 do Regulamento Geral é

um instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia, e deve ser

utilizado para defender o inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente

em razão do exercício profissional ou de cargo ou função da OAB.

Conforme narrativa dos autos, o requerente sentiu-se ofendido

profissionalmente em dois momentos distintos. O primeiro, em 18.04.2013, por

fato ocorrido durante sessão realizada na Câmara Municipal de Jucás, quando

fora impedido de usar da palavra, na defesa dos interesses de seu cliente. E o

segundo, depois de sua saída da sessão, seja pelas palavras proferias pela

requeria ainda na sessão da Câmara, seja pelas entrevistas concedidas pela

requerida  a  veículos  de comunicação,  analisando a conduta profissional  do

requerente.

Pois bem, passo a analisar a questão do uso da palavra

durante a sessão na Câmara Municipal de Jucás.

Com efeito, conforme disposto no art. 7º, inciso VI, alínea d, da

Lei 8.906/94, o advogado pode ingressar livremente “em qualquer assembléia
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ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual

este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais”. 

Preceitua  ainda  o  art.  7º,  inciso  XII,  da  Lei  8.906/94,  que

poderá o advogado “falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de

deliberação coletiva da Administração Pública ou do Poder Legislativo”. 

Portanto, em tese poderia o advogado comparecer ao ato do

legislativo  municipal  representando  seu  cliente,  e,  naquele  ato,  utilizar  da

palavra.  Contudo,  em  que  pesem  as  ferramentas  legais  dispostas  ao

advogado,  a  própria  lei  ressalva  a  necessidade  de  PROCURAÇÃO  COM

PODERES ESPECIAIS para comparecer ao ato. 

Desse  modo,  por  não  ter  sido  juntada  a  comprovação  de

documento exigido pela Lei, qual seja, INSTRUMENTO DE MANDATO COM

PODERES ESPECIAIS, não vislumbro a ofensa profissional em razão do não

uso da palavra por parte do requerente, na sessão realizada em 18.04.2013 na

Câmara Municipal de Jucás, 

Passo  ao  segundo  tema:  palavras  referidas  à  conduta

profissional do requerente após sua saída da Câmara Municia e em entrevistas

concedidas aos veículos de comunicação.

Julgo importante transcrever a entrevista concedida pela autora

ao jornal, a qual está anexada aos autos. 

“Esta  semana,  fomos  surpreendidos  pelo  Sr.  RODRIGO

CORREIA, advogado e filho de Jucás, dizendo-se advogado da

banda  de  música  Padre  Pio,  realizando  ameaças  a  alguns

músicos em ligações telefônicas e fazendo denúncia à Polícia

Civil, levando estes músicos a serem ouvidos em audiência no

próximo dia 24/04, causando constrangimento e medo a estes

senhores.  Por  fim,  este  cidadão,  numa  atitude  agressiva  e

desrespeitosa, adentrou ao plenário da Câmara Municipal de

Jucás  querendo,  sem  permissão  da  presidência,  usar  da

palavra.  O Senhor Rodrigo Correia esqueceu que a Câmara

Municipal  tem  regimento  próprio  e  por  ele  nos  orientamos

quando  da  condução  dos  trabalhos  legislativos.  Todo  este

Rua Lívio Barreto, 668 - Dionísio Torres – CEP.:  60130-110 – Fortaleza – Ceará - PABX: (85) 3216.1600   Celular (85) 99111.5533
0800 085 0800   -    E-mail:  tdpoabce@oabce.org.br   -    Facebook:  tribunaldefesaprerrogativas   -   Instagram:  @tdpoabce



esforço do Sr. Rodrigo é para provar que a banda de música

Padre  Pio  pertence  a  duas  pessoas:  a  Washington  e  a

Clidenor,  negando  dessa  forma a  titularidade  da  mesma ao

povo de Jucás” 

Além  da  prova  escrita,  existem  os  áudios  anexados,  que

corroboram  a  versão  trazida  pelo  requerente,  quanto  às  imputações  feitas

contra sua pessoa, todas no sentido de desqualificar a atuação profissional do

requerente, pondo dúvida sobre a própria credibilidade de sua pessoa.

Em  que  pese  não  ter  juntado  aos  autos  o  instrumento

procuratório,  juntou  espelho  processual  onde  aparecer  representando  a

referida  BANDA  MUSICAL,  bem  como,  pelas  próprias  declarações  da

requerida, percebe-se ter ela ciência da qualidade de patrono ostentada pelo

requerente.

Ressalto  que,  apesar  de  solicitadas  as  informações  à

autoridade ofensora, esta se quedou inerte.

Estabelece o art. 6º, parágrafo único da Lei 8.906/94, que: “As

autoridades,  os  servidores  públicos  e  os  serventuários  da  justiça  devem

dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com

a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho.”

Da análise da prova colacionada aos autos, vislumbro que o

tratamento  ofertado  pela  requerida  ao  autor,  mormente  por  meio  de

declarações  na  própria  Câmara  Municipal  de  Jucás  após  a  saída  do

requerente, bem como por meio das entrevistas concedidas, são totalmente

incompatíveis  com  a  dignidade  da  Advocacia,  efetuadas  com  a  intenção

precípua  de  minar  e  macular  a  atuação  profissional  do  autor,  utilizando

inclusive a mídia para tal desiderato.

Ressalvo,  sem  adentrar  ao  mérito  da  questão  processual

discutida  entre  as  partes,  que  ao  requerente  é  atribuído  o  dever  legal,

estabelecido no art. 31, §2º da Lei 8.906/94, de não se deter a nenhum receio

de desagradar  a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em

impopularidade, no exercício da profissão.
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Inegável, porém, que a utilização de uma casa Legislativa, bem

como de instrumentos  midiáticos  para criticar  ofensivamente  a atividade do

Advogado não podem ser tolerados pela OAB/CE, tampouco devem conviver o

normativo  imperioso  trazido  no  art.  133  da  Constituição  Federal,  o  qual

preceitua  que  “O advogado é indispensável  à  administração da justiça,

sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão,

nos limites da lei”

A tolerância da Ordem em tais casos, seja no atraso da análise

do  Pedido  de  Desagravo,  seja  na  demora  em  realização  da  sessão  de

Desagravo Público, como, infelizmente ocorreu neste específico, e aqui deve

esse  colegiado  assumir  a  “meã  culpa,  meã  culpa,  meã  máxima  culpa”,

contribui  negativamente para o estado em que vive hoje a Advocacia,  com

advogados  sendo  alvos  constantes  de  afrontas  por  parte  de  autoridades  e

ataques midiáticos em âmbito nacional.

Desse modo,  entendo que o requerente se desvencilhou de

seu ônus probatório, e demonstrou cabalmente ter sido ofendido pela requerida

em razão do seu exercício profissional,  e,  analisado todo o conjunto fático-

probatório, identifico a existência de violação às prerrogativas da advocacia, e

dou procedência ao pedido de Desagravo Público.

Aplicando  a  inteligência  do  art.  18,  Caput  e  §6º  do

Regulamento  Geral  da  OAB,  estabeleço o  prazo de 30 (trinta)  dias  para  a

realização de sessão para leitura da nota de Desagravo Público, a qual deverá

ser  viabilizada  e  promovida  por  pelo  Conselho  Seccional  da  OAB/CE,

preferencialmente no local onde se encontre a autoridade ofensora, sugerindo

que  se  dê  na  Câmara  Municipal  da  Cidade  de  Jucás,  bem  como  seja

encaminhada  a  nota  de  Desagravo  Público  para  publicação  em  toda  a

imprensa atuante naquela região.

Determino ainda, por força da Resolução 01/2018 do Conselho

Federal, após a leitura da nota de desagravo em sessão própria, a inscrição da

autoridade  ofensora  no  Registro  Nacional  de  Violações  de  Prerrogativas

(RNVP), para os fins legais.

É como voto.
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Fortaleza (Ce), 27 de junho de 2019.

Antonio Franco Almada Azevedo
Membro Relator
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