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Fortaleza, 17 de agosto de 2020. 

 

Ofício nº 14/2020-CEFAPA. 

Do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará, do Corregedor da OAB/CE 

e do Coordenador Estadual de Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia da 

OAB/CE. 

 

Assunto: Notícia de crime. 

 

Excelentíssimo Doutor Superintendente da Polícia Federal – Regional Ceará  

Delegado Dennis Calli 

 

 

Cumprimentando-o, por meio do presente ofício, a Ordem dos 

Advogados do Brasil – Secção do Ceará, representada pelo Presidente, Erinaldo Dantas 

Filho, pelo Corregedor David Sombra Peixoto, e pelo Coordenador Estadual de Fiscalização 

da Atividade Profissional da Advocacia, Fábio Eduardo Sousa Costa, vem, com 

reciprocidade de respeito, à presença de Vossa Excelência, expor para, ao final, requerer o 

que se segue. 

 

Chegou-se ao conhecimento desta Coordenação de Fiscalização e-

mail enviado a advogados, subscrito por uma pessoa denominada Cristian, telefone: (47) 

99725-7772, e-mail: senhasesenhas@hotmail.com, oferecendo lista confidencial de possíveis 

beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS que tiveram pedidos 

administrativos indeferidos, como forma de captação indevida de clientela. 

   

O mencionado e-mail com o vazamento de dados sigilosos 

configura, em tese, crime contra a inviolabilidade dos segredos e crime praticado por 

funcionário público contra a Administração em geral, dispostos no capítulo VI, seção IV, e 

título XI, capítulo I, todos do Código Penal.  

   

Diante do exposto, e tendo em vista a forte suspeita de crimes 

cometidos contra o INSS, autarquia federal, requer-se a Vossa Excelência a instauração de 
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INQUÉRITO POLICIAL com o objetivo de apurar a materialidade e a autoria das infrações 

penais aqui noticiadas.  

 

Sem mais para o momento, apresenta-se protestos de elevado 

apreço e distinta consideração. 

 

Pede deferimento. 

 

 

JOSÉ ERINALDO DANTAS FILHO 

Presidente da OAB-CE 

 

 

David Sombra Peixoto 

Corregedor da OAB/CE 

 

 

Fábio Eduardo Sousa Costa 

Coordenador Estadual de Fiscalização da Atividade Profissional da Advocacia 


