
ABERTURA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO NO SITE http:\\www.oabce.org.br

Abaixo segue os dados do Peticionamento Eletrônico para abertura do Protocolo no DataGED.

Nº do Protocolo: 61222021
Nº do Peticionamento: 01032021145520
Destino do Peticionamento Eletrônico: Protocolo OAB/CE
Data e Hora do Peticionamento Eletrônico: 01/03/2021 14:55:20
Nome do Requerente: CLETO GOMES
OAB do Requerente: 5864
CPF do Requerente: 13662732300
Identidade do Requerente: 5864
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PARA: TDP/OAB/CE

 
Vistos etc...
 
O TDP tomou conhecimento das agressões, de ordem física e verbal, sofridas pelo advogado Antonio
Levy Vasconcelos Feitosa, por parte do sargento da Polícia Militar, Kleber Teixeira Vasconcelos, na
data de 08.02.21, fato que ocorreu na área externa da Delegacia do 10.º DP.

Importante informar que o Centro de Apoio ao Advogado da OAB/CE tomou as medidas emergenciais
cabíveis, tendo comparecido ao local da agressão e prestado o devido suporte ao causídico. A OAB/CE,
inclusive, encaminhou o Ofício n.º 024-AT-21  ao Delegado Titular do 10º Distrito Policial, requerendo
cópias das filmagens do incidente em questão.

Por seu turno, a Delegada plantonista houve por bem encaminhar o procedimento para a CGD, tendo
oficiado também o Controle Externo da Atividade Policial Civil e Militar(CAOCRIM), à Coordenadoria
de Polícia Judiciária Militar (CPJM) e à Justiça Militar – MPCE. Foram registrados Boletins de
Ocorrência na Delegacia de origem.

Bem assim, após reunião realizada entre o Presidente da OAB/CE, o Presidente do TDP, o Diretor de
Prerrogativas da OAB/CE e a Procuradora das Prerrogativas do TDP, ficou deliberado pela instauração,
de ofício, de Pedido de Providências, visando a adoção das demais medidas cabíveis.

Na primeira Sessão Ordinária do TDP de 2021, realizada no último dia 26.02, os membros deste
Colegiado ratificaram, à unanimidade a presente instauração.

Por seu turno, a Procuradoria do TDP contatou o advogado agredido que ratificou seu interesse na
instauração de PP.

A fim de instaurar o Pedido de Providências, determino a juntada/mesclagem a estes autos do Processo
n.º 4508/2021, encaminhado pelo Centro de Apoio, onde foram anexados os documentos acima citados,
relevantes para o deslinde do feito, bem como a ata da mencionada sessão do TDP.

Em seguida, deverá ser o PP distribuído ao relator competente e, em face da urgência que o caso requer,
ser inserido na pauta da próxima sessão desimpedida do TDP.



 
Fortaleza/CE, 01 de março de 2021.
 
Cleto Gomes
Presidente
 

 



 


