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Fortaleza, 11 de maio de 2020. 

 

 

 

Ofício nº 110-AT-20 

                                                                                                         

Ao Exmo. Sr. Secretário da Administração Penitenciária do Estado do Ceará, 

Luís Mauro Albuquerque Araújo 

 

Assunto: Violação das prerrogativas dos Advogados . 

 

Excelentíssimo Secretário, 

 

Cumprimentando-o através do presente a ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL – SECÇÃO CEARÁ (OAB/CE), por intermédio de seu Presidente, José 

Erinaldo Dantas Filho – OAB/CE 11.200, por sua Vice-Presidente, Ana Vládia 

Martins Feitosa – OAB/CE 17.551, pelo Diretor de Prerrogativas da OAB/CE, 

Advogado Márcio Vitor Meyer de Albuquerque – OAB/CE 13.099, e pela Presidente 

da Comissão de Direitos Humanos da OAB/CE,  Advogada Ana Virgínia Porto de 

Freitas – OAB/CE 9.708, vêm à respeitável presença de Vossa Excelência, expor e 

requerer o que se segue: 

A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará vem, com o merecido 

respeito, através deste ofício, considerando o árduo trabalho dos advogados através 

de visitas costumeiras em penitenciarias, solicitar por parte de V. Exa., a adoção 

das medidas necessárias à observância das prerrogativas dos advogados nos 

complexos penitenciários do Estado, sobretudo no que respeita o direito do 

advogado de comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo 
sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em 
estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis.  

Salientamos, que esta prerrogativa encontra-se descrita no art. 7º, III, da Lei 

nº. 8.906/94. O art. 7º-B, incluído pela Lei nº 13.869/2019 (Lei de abuso de 

autoridade), criminaliza a violação de tal prerrogativa, prevendo pena de detenção 

de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.  

Isto posto, a OAB/CE vem requerer que o sejam observadas e garantidas, 

por esta Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, as 

prerrogativas dos advogados, de modo que ao advogado seja assegurado o direito de 

ter entrevista reservada com seu cliente, conforme determina a lei, sob pena de 

serem adotadas as medidas cabíveis por essa Seccional. 
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Certos da lúcida compreensão de V. Exa., sempre empenhado no 

cumprimento da legislação em vigor, solicitamos que as ponderações aqui elencadas 

sejam atendidas com a acuidade necessária. 

Aproveitamos o ensejo para renovar protestos da mais elevada estima e 

apreço.  

Atenciosamente, 

 

 

José Erinaldo Dantas Filho – OAB/CE 11.200 

Presidente da OAB/CE 

 

 

Ana Vládia Martins Feitosa - OAB/CE 17.551 

Vice-Presidente da OAB/CE 

 

 

Márcio Vitor Meyer de Albuquerque – OAB/CE 13.099 

Diretor de Prerrogativas da OAB/CE 

 

 

 

Ana Virginia Porto de Freitas - OAB/CE 9.708 

Presidente Comissão de Direitos Humanos da OAB/CE 

 


