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Fortaleza/CE, 18 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

Ofício nº 171-AT-20 

  

Ao Excelentíssimo Senhor  

Camilo Sobreira de Santana 

M.D. Governador do Estado do Ceará 

 

 

Assunto: Implantação de Delegacia de Defesa da Mulher em Brejo Santo. 

 

 

Excelentíssimo Governador,  

 

Cumprimentando-o, através do presente, a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do 

Ceará, representada por seu Presidente José Erinaldo Dantas Filho - OAB/CE 11.200, pelo 

Presidente da Subseção do Cariri Oriental Armando Basílio – OAB/CE 24.293 e pela 

Presidente da Comissão da Mulher Advogada Christiane do Vale Leitão – OAB/CE 10.569, 

vem perante Vossa Excelência, expor e requerer o que segue. 

 

Inicialmente, ressalte-se que nos termos do Art. 44 da Lei nº 8.906 de 04.07.1994, 

Estatuto da Advocacia e da OAB, “a Ordem dos Advogados do Brasil, dentre outras, tem por 

finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os 

direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida 

administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas, e 

promover com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados 

em toda a República Federativa do Brasil”. 

 

É fundamental pontuar que sociedade moderna tem experimentado o aumento da 

violência em todo o país, em especial, contra a mulher.  

 

Nesse contexto, a implantação de unidades especializadas da Polícia Civil do Estado do 

Ceará voltadas para o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar é 

uma das iniciativas que trazem é reflexos diretos e imediatos no combate a esse tipo de 

criminalidade. 

 

Entretanto, é fato que a população de Brejo Santo e das cidades circunvizinhas tem 

enfrentado inúmeras dificuldades quando buscam o atendimento na Delegacia de Defesa da 

Mulher de Juazeiro do Norte, seja em razão da distância ou do volume de denúncias que são 

acompanhadas por aquela unidade policial.   
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Desta feita, solicitamos a criação de uma Delegacia de Defesa da Mulher com sede em 

Brejo Santo para atender todas as cidades do Cariri Oriental, como forma de mitigar a 

problemática apresentada. 

 

Aproveitamos o ensejo para renovar protestos da mais elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

José Erinaldo Dantas Filho 

Presidente da OAB Ceará 

 

 

Armando Basílio  

Presidente da Subseção Cariri Oriental 

 

 

 

Christiane do Vale Leitão 

Presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Ceará 
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