
NOTA DE DESAGRAVO PÚBLICO

PROCESSO: 18665/2011
DESAGRAVADO: MAURO MONÇÃO DA SILVA – OAB/CE 22.502
AGRAVADO: FERNANDO FALCÃO DE SOUZA (Vereador do Município de Chaval – Ceará)

A Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Ceará – OAB/CE, conforme deliberação na 1ª
Sessão Ordinária de Conselho Seccional, realizada no dia 28 de março de 2019, no Processo nº
18665/2011,  vem tornar  pública  a  NOTA DE  DESAGRAVO  em favor  do  advogado MAURO
MONÇÃO DA SILVA, inscrito na OAB/CE sob nº 22.502, e em desfavor do, à época do fato,
Vereador de Chaval,  Estado do Ceará,  o Sr.  FERNANDO FALCÃO DE SOUZA, em virtude da
prática  de  desobediência  da  legislação  pátria,  obstativa  e  violadora  das  prerrogativas
instituídas no inciso I do art. 7º, bem como no artigo 31, parágrafos 2.º e 3.º, todos da Lei
Federal nº 8.906/94.

No dia 01 de março de 2010, o desagravado, na condição de Procurador do Município de
Chaval,  esteve presente na Sessão da Câmara Municipal,  ocasião esta  em que protocolou
pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI, para apurar irregularidades
na contratação da empresa FALCÃO SH CONSTRUÇÕES, de propriedade do Vereador, durante
a gestão do ex-prefeito FRANCISCO DE ASSIS BRANDÃO MEIRELES.

Após o protocolo de pedido de abertura de CPI, o Vereador FERNANDO FALCÃO DE SOUZA
utilizou-se do seu blog pessoal na internet (http://fernando.orgfree.com) para publicar uma
espécie de defesa sobre o conteúdo do pleito da Procuradoria do Município, além de diversas
ofensas à honra do desagravado, tendo este recorrido ao judiciário e sendo deferida liminar
determinando a exclusão do conteúdo ofensivo (nº 163- 82.2010.8.06.0067/0, Ação Cautelar
Inominada),  além  de  uma  Queixa-Crime  (nº  177-66.2010.8.06.0067/0),  e  uma  Ação  de
Indenização por Danos Morais (nº1662-04.2010.8.06.0067/0).

Como consequência do trabalho exercido pelo Procurador, no exercício legal de suas funções
como representante judicial daquela municipalidade, o Vereador passou a figurar como réu
em processos propostos pelo desagravado.

Em decorrência dos fatos acima mencionados, o Vereador passou a ofender o desagravado de
diversas  maneiras  na  sua  defesa  publicada  em  seu  blog  pessoal  (fls.  29  a  36),  indicando
adjetivos como “pobre”, “mal informado” e “incompetente”, acusando-o de criar mentiras e
denúncias inverídicas, com o objetivo de desviar a atenção de seus próprios erros, além de
outras ofensas, conforme alguns trechos extraídos da malsinada notícia: “ESTA DENÚNCIA É
POLITIQUEIRA,  mas  não  apresentaram  provas  para  mostrar  ao  contrário,  a  denúncia  do
Vereador  Fernando  Falcão,  na  realidade  o  procurador  estava  a  fim de  mudar  o  foco  das
denúncias,  apresentando denúncia  sem pé  e  nem cabeça,  sem saber  o  que  está  fazendo
mostrou uma denúncia que na mesma hora foi desmanchada e mostra a realidade, na verdade
tudo não passa de uma palhaçada, criada pelo pobre e mal informado Procurador Adjunto do
Município de Chaval, para mudar o foco de uma denúncia verdadeira e correta zelando pelos
direitos da população de Chaval. O pobre procurador levou um entranhado de papel e dizendo
que eram denúncias, na verdade tudo não passa de mais uma mentira criada pelo Procurador
Adjunto,  vamos  ver  as  supostas  denúncias.  (...)  E  assim  vai  se  criando  mais  mentiras  e



denúncias sem pé e nem cabeça. (...). Tão lembrado da denúncia que deixei para o final, pois é
o coitado do Procurador denuncia e mostra as provas, de tudo não passa de uma paródia de
brincar  de  ser  Advogado,  esta  denúncia  só  vem  a  mostrar  a  incompetência  do  pobre
Procurador Adjunto do Município de Chaval, mostra que a procuradoria do município está
entregue a uma pessoa que só sabe promover o mal e a discórdia entre os Chavalenses.”

O advogado deve  atuar  com ampla  liberdade  e  independência,  devendo ser  tratado com
respeito por todo e qualquer agente político. A relação entre advogados, públicos ou privados,
e membros dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, deve ser respeitosa e cordial.

Ressai  inaceitável  que qualquer advogado,  na  execução de seus misteres,  seja  ofendido e
vilipendiado  em  sua  honra.  Do  mesmo  modo,  deverão  ser  sempre  combatidas  atitudes
intimidatórias e ameaçadoras, em face do advogado que age em defesa de seus clientes com
destemor e compromisso.

Devem ser rechaçadas todas as tentativas de intimidar e silenciar a voz da advocacia, que há
de ser firme e independente. Qualquer atitude que busque atingir e enfraquecer o advogado,
tal  como  ocorreu  no  caso  concreto,  será  combatida  veementemente  por  este  Conselho
Seccional.

Não é demais repetir que o advogado exerce função pública, de natureza constitucional, sendo
detentor  de  prerrogativas  especificadas  em  Lei,  que  visam  garantir  o  exercício  de  sua
atividade. Portanto, toda e qualquer ofensa às prerrogativas do advogado em verdade são
ultrajes, em última análise, à própria cidadania.

As prerrogativas dos advogados não são privilégios, mas sim garantias para o cidadão de que
os seus direitos serão respeitados e que o Estado atual é democrático e de Direito.

Desse  modo,  merecem  total  repúdio  as  ofensas  irrogadas  em  face  do  advogado  MAURO
MONÇÃO DA SILVA, Procurador do Município de Chaval-CE, que muito atingiram sua honra e
dignidade, quando este advogava justamente em prol dos interesses da coletividade.

Por fim, a advocacia é uma atividade que objetiva a resolução dos conflitos sociais, a aplicação
dos princípios fundamentais da nossa Constituição e, assim sendo, foi erigida na nossa Carta
Magna  à  condição  de  indispensável  à  administração  da  justiça,  portanto  importante
instrumento de transformação social.

Desse modo, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará, vem, por meio da presente nota,
repudiar,  fervorosamente,  a  conduta  ilegal  e  abusiva  do,  à  época  dos  fatos,  Vereador  da
Cidade de Chaval –CE, FERNANDO FALCÃO DE SOUZA, em razão das graves e abusivas ofensas
impostas à honra, à dignidade e ao bom nome profissional do advogado ora desagravado,
MAURO  MONÇÃO  DA  SILVA,  a  quem  se  visa  proporcionar  completa,  irrestrita  e  perene
solidariedade.

Fortaleza, 14 de agosto de 2019.

Antonio Cleto Gomes
Conselheiro Relator



José Erinaldo Dantas Filho
Presidente do Conselho Seccional da OAB/CE


