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PROCESSO Nº 79112021-0 
REQUERENTE : DELEGACIA METROPOLITANA DO EUSEBIO 

REQUERIDA : 44503 - ANTONIA HEMILY DOS ANJOS OLIVEIRA (OAB/CE) 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Pedido de Desagravo Público (PDP) instaurado, de ofício, 

pela Presidência da OAB/CE, em face da prisão indevida e irregular da advogada 

Antonia Hemily dos Anjos Oliveira, inscrita na OAB/CE sob o n.º 44503, 

determinada por ordem do comandante de composição militar Sr. ADALBERTO 

SILVEIRA (Sub-Tenente da PM). 

Com efeito, narra o Relatório de Acompanhamento de Prisão de 

Advogada encaminhado pelo Centro de Apoio ao Advogado, que a prisão indevida 

ocorreu na data de 20 de março do corrente ano, no Município de Aquiraz -  CE, 

mais precisamente no Bairro Prainha. 

Fato é que a advogada foi presa ilegalmente e conduzida por policiais 

militares na viatura da composição militar, estando a causídica no exercício da 

advocacia e tendo sofrido abusos por parte dos PM’s, por ordem do citado 

comandante da composição Senhor Adalberto Silveira. 

Conforme narrado no Relatório de Acompanhameto aludido, a OAB/CE 

tomou conhecimento dos fatos ora narrados por intermédio do Advogado Gustavo 

Façanha, que ligou para o Plantão de Prerrogativas da OAB/CE, oportunidade em 

que, o noticiante relatou o abuso do caso e solicitou, em caráter de urgência, o 

acompanhamento da OAB/CE para assistir a profissional Advogada conduzida 

presa em viatura da PM. O feito foi acompanhado, em sede de delegacia, pelo 

representante da OAB/CE, Paulo Oliveira. 

Na verdade, os Policiais Militares apresentaram ao Delegado 

Plantonista do Eusébio dois conduzidos presos pela suposta prática do crime de 

desacato aos PM’s, lotados no serviço de inteligência do 15º BPM-Eusébio, quais 

sejam, a mencionada Advogada ANTONIA HEMILY DOS ANJOS OLIVEIRA e seu 
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marido, Sr. ARTHUR NOGUEIRA MARTINS, proprietário da loja BBC CELL (local 

do episódio). 

Ainda conforme narrado no citado relatório, diante do caso concreto, o 

delegado previamente ouviu todos os envolvidos. Depois da oitiva dos PM’s, da 

Advogada e do Senhor ARTHUR NOGUEIRA MARTINS, proprietário da loja BBC 

CELL, a autoridade de Polícia Judiciária que presidia o feito, firmou seu 

convencimento jurídico de não reconhecer de plano a prática de nenhum crime 

praticado pelos conduzidos e, por tal razão, entendeu pelo registro de Boletim de 

Ocorrência em que os PM’s foram ouvidos em Termo de Declaração. A Advogada 

foi ouvida por termo de declaração e o Sr. Artur também prestou declaração.  

Diante da gravidade dos fatos e dos documentos juntados aos presentes 

autos, restou determinada a instauração do presente processo de Desagravo, tendo 

sido desiganada a  Conselheira Christiane do Vale Leitão, para a relatoria do feito, e 

requerida a manifestação do Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB/CE. 

Tão logo instado a manifestar-se, o TDP ouviu a advogada agredida, o 

que fez por meio de reunião virtual realizada via ZOOM, no dia 23.03.21, na 

presença do Presidente do TDP, da Procuradora do TDP e do Coordenador do 

Centro de Apoio, conforme mídias que acompanham o presente voto. 

Também corroboram os fatos narrados, as seguintes provas, já juntadas 

aos autos: 

01 – Boletins de Ocorrência nº 206 -704/2021;  

02 - Termo de oitiva do Senhor Adalberto Pereira Silveira, Policial 

Militar - PMCE, lotado na 1ª Cia, do 15º BPM-Eusebio; 

03 - Termo de Declaração do Senhor Gilberto Batista dos Santos, 

Policial Militar – PM do reservado, lotado no serviço de inteligência do 15º BPM-

Eusébio; 

04 - Termo de Declaração do Senhor Felipe Sousa Alcântara, Policial 

Militar – PM do reservado, lotado no serviço de inteligência do 15º BPM-Eusébio; 

05 - Termo de Declaração do Senhor ARTHUR NOGUEIRA MARTINS, 
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proprietário da loja BBC CELL (local do episódio) – esposo da advogada Hemily; 

06 - Termo de Declaração da Advogada ANTONIA HEMILY DOS ANJOS 

OLIVEIRA, inscrita na OAB/CE sob o nº 44503. 

07 – Vídeos gravados com cenas do local da ocorrência, juntado pela 

Advogada ANTONIA HEMILY DOS ANJOS OLIVEIRA; 

08 – Termo de Declaração da Verdade devidamente assinado pela 

advogada ANTONIA HEMILY DOS ANJOS OLIVEIRA. 

Eis o Relatório.  

 

Fortaleza - CE, 24 de março de 2021. 

 

JOSÉ NAVARRO 
Relator  

Membro Consultor do TDP 
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PROCESSO Nº 79112021-0 
REQUERENTE : DELEGACIA METROPOLITANA DO EUSEBIO 

REQUERIDA : 44503 - ANTONIA HEMILY DOS ANJOS OLIVEIRA (OAB/CE) 

 

VOTO 

De início, há que se relembrar que o advogado é indispensável à 

administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 

exercício da profissão, direito esse positivado na Constituição Federal de 1988, em 

seu art. 133, in verbis: 

ART. 133. O ADVOGADO É INDISPENSÁVEL À 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA, SENDO INVIOLÁVEL POR 

SEUS ATOS E MANIFESTAÇÕES NO EXERCÍCIO DA 

PROFISSÃO, NOS LIMITES DA LEI. 

Referido direito Constitucional também restou repetido na legislação 

federal infraconstitucional, mais precisamente, no art. 2º, da Lei Ordinária de nº. 

8.906/1994, senão se veja: 

ART. 2º O ADVOGADO É INDISPENSÁVEL À 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. 

 §1º NO SEU MINISTÉRIO PRIVADO, O ADVOGADO PRESTA 

SERVIÇO PÚBLICO E EXERCE FUNÇÃO SOCIAL. 

§2º NO PROCESSO JUDICIAL, O ADVOGADO CONTRIBUI, NA 

POSTULAÇÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL AO SEU 

CONSTITUINTE, AO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, E 

SEUS ATOS CONSTITUEM MÚNUS PÚBLICO. 

§3º NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, O ADVOGADO É 

INVIOLÁVEL POR SEUS ATOS E MANIFESTAÇÕES, NOS 

LIMITES DESTA LEI. 

A indispensabilidade do advogado à administração da Justiça é 

incontestável, sendo que as prerrogativas e direitos subjetivos inerentes a todo e 

qualquer advogado estão previstos na Lei Ordinária de nº. 8.906/1994. 
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Por outro lado, inquestionável também o direito de o advogado ser 

tratado com urbanidade, tendo preservada sua honra e dignidade, quando da 

realização de seus misteres. 

Isto ocorre, porque, como ressaltado, o advogado é figura essencial da 

justiça e tem o direito de tratar e ser tratado com urbanidade tal como prevê o 

Código de Ética em seu art. 44: 

Art. 44. Deve o advogado tratar o público, os colegas, as 

autoridades e os funcionários do Juízo com respeito, 

discrição e independência, exigindo igual tratamento e 

zelando pelas prerrogativas a que tem direito. 

A urbanidade, assim, determina o equilíbrio entre o direito e a 

força atinente ao papel de autoridade, para uma conveniência ordenada e 

pacífica. A falta de urbanidade tem parentesco com a figura da violenta 

emoção, e ocasiona desdobramentos negativos, como a afetação da honra em 

comento. 

Desse modo, ao agir de forma grosseira, ignorando a identificação da 

agredida  e sua condição de advogada, efetuando tentativas de algemá-la e tendo- a 

conduzido à delegacia na viatura policial, sem aguardar a presença do 

representante da OAB,  os policiais militares violaram o direito e garantia legal da 

advogada de ser tratada com a devida urbanidade, violando suas prerrogativas 

profissionais e, possivelmente, comentendo crime de abuso de autoridade, a ser 

apurado posteriormente. 

Ademais, o presente PDP fora instruído com um vasto acervo 

probatório, dentre os quais destaco os vídeos e depoimentos que revelam as 

ocorrências danosas em alusão. 

Dessa maneira e por todos as provas anexadas, estou fortemente 

convencido da existência das ofensas perpetradas à advogada Antônia Hemily dos 

Anjos Silva, relacionadas ao exercício da profissão, praticadas pelos policiais 
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militares já identificados, passíveis do desagravo público de que trata o art. 18 do 

Regulamento Geral da OAB, a ser promovido pelo Conselho Seccional da OAB/CE. 

Nesse sentido, não é demais transcrever o que reza o artigo 18 do 

Regulamento Geral da OAB: 

Art. 18. O inscrito na OAB, quando ofendido 

comprovadamente em razão do exercício profissional ou de 

cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público 

promovido pelo Conselho competente, de ofício, a seu 

pedido ou de qualquer pessoa.  

Dessa maneira, vislumbro a efetiva prova de violação de prerrogativas e 

de ofensa relacionada ao exercício da profissão, praticadas pelos policiais militares 

indigitados, em face da advogada Antônia Hemily dos Anjos Silva, o que, outrossim, 

desvaloriza e atinge de forma geral toda a advocacia, pelo que pugno pela 

realização do competente Desagravo Público. 

 

CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, voto pela  realização de Desagravo Público em 

desfavor do comandante de composição militar Sr. ADALBERTO SILVEIRA (Sub-

Tenente da PM) e dos demais policiais presentes ao ato gravoso e que concorreram 

para os danos impostos à advogada Antonia Hemily dos Anjos Silva. 

 Esse é o voto que submeto aos demais membros do Tribunal de Defesa de 

Prerrogativas e Valorização da Advocacia (TDP), para, empós, ser, com a urgência 

que o caso requer, integrado ao processo de Desagravo em epígrafe e submetido ao 

Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Estado do Ceará 

(OAB/CE).  

Fortaleza - CE, 24 de março de 2021. 

 

JOSÉ NAVARRO 
Relator  

Membro Consultor do TDP 
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