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RELATÓRIO

Trata-se  de  Pedido  de  Desagravo  Pú� blico  (PDP)  instaúrado  pelo
TDP/OAB/CE,  em  face  da  MM.ª  Júí�za  de  Direito  lotada  na  Comarca  de
Qúiteriano� polis/CE,  respondendo  pelas  comarcas  de  Aiúaba/CE  e  Parambú/CE,
Dra. Leila Regina Corado Lobato, conforme deliberaça,o da 2ª sessa,o plena� ria do
TDP, realizada no dia 12 de júnho de 2020. 

Aos 18(dezoito) dias de novembro de 2019, o caúsí�dico Lúiz Gúilherme
Eliano  Pinto,  protocoloú,  perante  este  Tribúnal  de  Defesa  de  Prerrogativas  e
Valorizaça,o da Advocacia (TDP), Pedido de Provide6ncia (PP) sob o nº. 264092019,
solicitando  provide6ncias  em  desfavor  da  Doútora  Leila  Regina  Corado  Lobato,
argúindo os fatos a segúir expostos.

Segúndo se deflúi do feito, o Reqúerente interpo6 s 302(trezentas e dúas)
aço, es no Júizado do Múnicí�pio de Qúiteriano� polis/Estado do Ceara�  contra diversas
Institúiço, es  Financeiras,  sendo,  53(cinqúenta  e  tre6s)  aço, es  no  ano  de  2018  e
249(dúzentas e qúarenta e nove) no ano de 2019, todas, pretendendo a declaraça,o
de  inexiste6ncia  de  de�bito  c/c  reparaça,o  por  danos  morais  com  pedido  de
restitúiça,o do inde�bito. 

Adúz, ainda qúe, no dia 02.10.2019, a parte Reqúerida proferiú va� rios
despachos  no  bojo  de  algúns  processos,  onde  insinúa  qúe  as  assinatúras  dos
clientes sa,o falsas, oú seja, em palavras coloqúiais, acúsa o caúsí�dico Reqúerente de
ter falsificado as diversas assinatúras nas procúraço, es. 

Com o escopo de robústecer a súa sú� plica de Pedido de Provide6ncias
(PP),  o  Reqúerente  fez  júntada,  dentre  oútros  docúmentos,  da  decisa,o
interlocúto� ria  proferida  pela  Reqúerida,  no  bojo  do  processo  nº.  0001668-
38.2019.8.06.0150, qúe possúi como partes o Senhor Francisco de Soúsa Moreno e
a empresa Banco Bradesco Financiamentos S/A, júntado aos presentes aútos aB s f.
11/13.

Por  fim,  reqúereú,  de  forma  gene�rica,  qúe  o  Tribúnal  de  Defesa  de
Prerrogativas  e  Valorizaça,o  da  Advocacia  (TDP)  da  Ordem  dos  Advogados  do
Brasil,  Secça,o  do  Estado  do  Ceara�  (OAB/CE),  adote  as  medidas  júdiciais  e/oú
administrativas qúe entender pertinentes ao caso.

O Pedido de Provide6ncias (PP) súpracitado foi levado ao Tribúnal de
Defesa das Prerrogativas e Valorizaça,o da Advocacia – TDP/OAB/CE na 2ª Sessa,o
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Ordina� ria de 2020 qúe, por únanimidade, decidiú pelo ajúizamento de Reclamaça,o
Disciplinar em face da Magistrada perante TJCE E CNJ, bem como pela instaúraça,o,
em apartado, de Processo de Desagravo Pú� blico, nos termos do voto proposto por
este Relator. 

Se faz necessa� rio registrar, qúe inexistiú qúalqúer pedido de desiste6ncia
do Pedido de Provide6ncias (PP) processado sob o nº. 264092019, protocolado pelo
Doútor  Lúiz  Gúilherme  Eliano  Pinto,  raza,o  pela  qúal  restoú  o  mesmo  restoú
júlgado e instaúrado o presente Pedido de Desagravo Pú� blico (PDP).

Nesse passo, a Magistrada foi notificada para se manifestar sobre o teor
do Pedido de Desagravo Pú� blico (PDP), atrave�s da expediça,o do Ofí�cio nº. 32/2020
– TDP/OAB/CE, lhe sendo concedido prazo de 15 (qúinze) dias. 

No a� timo, a Magistrada protocoloú Ofí�cio nº 498/2020, em resposta ao
Pedido de Desagravo Pú� blico, alegando diverge6ncia entre algúmas datas ditas pelo
caúsí�dico, pois a mesma estaria de fe�rias, bem como destacoú qúe júlgoú algúns
processos  do  Advogado  Reqúerente  procedentes  e  oútros  improcedentes,  no
entando,  todas  as  sentenças  foram  fúndamentadas,  cabendo  possibilidade  de
recúrso cabí�vel para o reexame da mate�ria pelo competente Tribúnal.

Ale�m disso, a magistrada adúziú qúe decidiú pela súspensa,o de algúns
processos  e/oú  cancelamento  de  algúmas  aúdie6ncias,  por   recomendaça,o  da
Corregedoria Geral de Jústiça, mais especificamente do Nú� cleo de Monitoramento
do  Perfil  de  Demandas  –  NUMOPEDE,  Recomendaça,o  Nº
01/2019/NUMOPEDE/CGJCE,  qúe  remeteú  aB  Comarca  de  Qúiteriano� polis  úma
listagem  contendo  algúns  processos  em  qúe  foram  identificadas  demandas
predato� rias. 

EF  o qúe de importante tem para ser relatado. 

Fortaleza/Estado do Ceara� , 26 de fevereiro de 2021.

Adagvan Maia Fernandes
Relator



Av. Washington Soares, 800 – Guararapes  – CEP.: 60.180-300  – Fortaleza – Ceará - PABX: (85) 3216.1600 Celular (85) 
99111.5533 / 0800-085. 0800 - E-mail: tdpoabce@oabce.org.br - Facebook: tribunaldefesaprerrogativas - Instagram: @tdpoabce

VOTO 

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Irrefúta�vel esse Pleno do Tribúnal de Defesa de Prerrogativas e Valorizaça,o
da Advocacia (TDP) possúi legitimidade para atúar, mesmo qúe sem provocaça,o e
pedido  expresso,  sempre  qúe  hoúver  violaça,o  de  prerrogativa  e  ato  qúe
desvalorize aB  advocacia, eis qúe atúa em defesa do direito de toda a categoria.

Embora o Doútor Lúiz Gúilherme Eliano Pinto, inscrito na OAB/CE sob o nº.
21.516,  na,o tenha pretendido de forma expressa pela instaúraça,o de desagravo
pú� blico  em  desfavor  daqúela  Magistrada,  esse  Tribúnal  decidiú,  de  ofí�cio,  pela
instaúraça,o do presente procedimento, o fazendo na,o, so�  na defesa do ofendido,
Doútor  Lúiz  Gúilherme  Eliano  Pinto,  mas,  principalmente,  na  defesa  das
prerrogativas impostas pela Lei Ordina� ria Federal nº. 8.906/1994, direitos esses
qúe alcançam de forma erga omnes toda nossa categoria.

Ademais,  verificando-se  ter  havido  violaça,o  a  prerrogativa  de  advogado,
esse  Tribúnal  de  Defesa  de  Prerrogativas  (TDP)  possúi  compete6ncia  para
processar  e  júlgar  o  Pedido  de  Desagravo  Pú� blico  (PDP),  nos  termos  do  qúe
preleciona o art. 1º, incisos II e III, do Regimento Interno do Tribúnal de Defesa de
Prerrogativas e Valorizaça,o da Advocacia (TDP).

DO MÉRITO 

Súperadas as qúesto, es  acima súgeridas,  núnca e�  demais reafirmar qúe o
advogado  e� ,  verdadeiramente,  indispensa�vel  aB  administraça,o  da  jústiça,  sendo
inviola� vel  por  seús  atos  e  manifestaço, es  no exercí�cio  da profissa,o,  direito  esse
positivado na Constitúiça,o Federal de 1988, em seú art. 133, leiamos:

ART.  133. O ADVOGADO EF  INDISPENSAF VEL AH  ADMINISTRAÇAJ O
DA  JUSTIÇA,  SENDO  INVIOLAF VEL  POR  SEUS  ATOS  E
MANIFESTAÇOJ ES  NO  EXERCIFCIO  DA  PROFISSAJ O,  NOS  LIMITES
DA LEI.

Referido  direito  Constitúcional  tambe�m  restoú  repetido  na  legislaça,o
federal infraconstitúcional, mais precisamente, no art. 2º, da Lei Ordina� ria de nº.
8.906/1994, atentemos:

ART. 2º O ADVOGADO EF  INDISPENSAF VEL AH  ADMINISTRAÇAJ O DA
JUSTIÇA.
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 §1º  NO  SEU  MINISTEF RIO  PRIVADO,  O  ADVOGADO  PRESTA
SERVIÇO PUF BLICO E EXERCE FUNÇAJ O SOCIAL.
§2º  NO  PROCESSO  JUDICIAL,  O  ADVOGADO  CONTRIBUI,  NA
POSTULAÇAJ O DE DECISAJ O FAVORAF VEL AO SEU CONSTITUINTE,
AO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, E SEUS ATOS CONSTITUEM
MUF NUS PUF BLICO.
§3º NO EXERCIFCIO DA PROFISSAJ O, O ADVOGADO EF  INVIOLAF VEL
POR SEUS ATOS E MANIFESTAÇOJ ES, NOS LIMITES DESTA LEI.

A  indispensabilidade  do  advogado  aB  administraça,o  da  Jústiça  e�
incontesta� vel, sendo qúe as prerrogativas e direitos súbjetivos inerentes a todo e
qúalqúer advogado esta,o previstos na Lei Ordina� ria de nº. 8.906/1994, tal como o
positivado  em  seú  art.  1º,  inciso  I,  onde  diz  qúe  sa,o  atividade  privativas  da
advocacia  a  postúlaça,o  a  o� rga,o  do  Poder  Júdicia� rio  e  aos  júizados  especiais,
vejamos:

ART.  1º  SAJ O  ATIVIDADES  PRIVATIVAS  DE  ADVOCACIA:  I  -  A
POSTULAÇAJ O A QUALQUER OF RGAJ O DO PODER JUDICIAF RIO E AOS
JUIZADOS ESPECIAIS; (VIDE ADIN 1.127-8)

Assim, sem mais delongas e caminhando para o qúe ha�  de importante nos
presentes  aútos,  na  decisa,o  interlocúto� ria  júntada  aB s  fls.  11/13,  proferida  pela
Reqúerida  no  bojo  do  processo  nº.  0001668-38.2019.8.06.0150,  proposta  pelo
Senhor  Francisco  de  Soúsa  Moreno  em  desfavor  da  empresa  Banco  Bradesco
Financiamentos  S/A,  consta  qúe  a  Reqúerida  afirmoú  acerca  da  existe6ncia  de
discrepância entre as assinaturas dos clientes constantes nas procurações e
nos documentos pessoais daqueles autos, sugerindo a existência de falsidade
a assinatura no instrumento procuratório, sena,o vejamos:

VISTOS. CHAMO O FEITO AH  ORDEM.
EM CONSULTA AO SISTEMA SAJ,  OBSERVEI  QUE APENAS ESTE
ANO  FORAM  AJUIZADAS  CENTENAS  DE  AÇOJ ES  EM  FACE  DE
INSTITUIÇOJ ES  FINANCEIRAS  CONTENDO  A  MESMA  CAUSA  DE
PEDIR. 
OS  FATOS  NARRADOS  NAS  INICIAIS  SAJ O  QUASE  SEMPRE  OS
MESMOS,  QUAIS  SEJAM,  EMPREF STIMOS  CONSIGNADOS
REALIZADOS SUPOSTAMENTE DE FORMA INDEVIDA.
HAF  AUTORES,  INCLUSIVE,  QUE  POSSUEM  AO  MENOS  VINTE
PROCESSOS  CADA  QUAL  APRESENTANDO  UM  SUPOSTO
EMPREF STIMO CONSIGNADO INDEVIDAMENTE REALIZADO PELO
BANCO. 
RESSALTO  A  GRANDE  DISCREPÂNCIA  DAS  ASSINATURAS
CONSTANTES  NA  PROCURAÇÃO  E  NOS  DOCUMENTOS
PESSOAIS DOS AUTOS.
[....] 
(GRIFOS NOSSOS)

Verifica-se,  portanto,  qúe deciso, es  como essas,  exaradas  pela Magistrada
Representada  sa,o  incongrúentes  na,o  apenas  em  face  de  seú  dever  de
imparcialidade,  mas  tambe�m  súscitam  qúe  o  Advogado  Representante  teria
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falsificado  as  assinatúras  no  instrúmento  procúrato� rio  oútorgado  por  seús
constitúintes. 

Na  mesma  decisa,o  interlocúto� ria,  a  Reqúerida  afirma,  ainda,  qúe  caúsa
estranheza a qúantidade vúltosa de aço, es  similares propostas pelo Reqúerente,
sitúaça,o  essa  qúe  retrataria  claramente  a  existe6ncia  de  tí�pica  e  infeliz  pra� tica
desleal de úso predato� rio da júrisdiça,o, cújos maiores alvos sa,o pessoas de poúca
instrúça,o  e com idade avançada,  a qúal,  segúnda a mesma, tal  pra� tica,  ale�m de
ilegal e imoral, no mais das vezes feita com docúmentos e informaço, es de cúnho
passí�vel  de  dú� vida,  acaba  trazendo  ao  Júdicia� rio  de  maneira  irrazoa�vel  úma
enxúrrada de processos qúe caúsam lentida,o na prestaça,o júrisdicional, conforme
expresso abaixo:

[....] 
ESSE  NÚMERO  ESTRONDOSO  DE  DEMANDAS  SIMILARES
CAUSA  BASTANTE  ESTRANHEZA,  VISTO  QUE  SE  TRATA  DE
UMA  VARA  ÚNICA  CUJO  FLUXO  DE  DEMANDAS  MENSAIS
AJUIZADAS,  NEM  DE  LONGE,  ERA  A  QUE  HÁ  POUCO  VEM
SENDO OBSERVADO. 
AO  QUE  ME  PARECE,  A  SITUAÇÃO  VIVENCIADA  RETRATA
CLARAMENTE A EXISTÊNCIA  DE TÍPICA E INFELIZ PRÁTICA
DESLEAL  DE  USO  PREDATÓRIO  DA  JURISDIÇÃO,  CUJOS
MAIORES ALVOS SÃO PESSOAS DE POUCA INSTRUÇÃO E COM
IDADE AVANÇADA. 
ESSA  PRÁTICA,  ALÉM  DE  ILEGAL  E  IMORAL,  NO  MAIS  DAS
VEZES FEITA COM DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES DE CUNHO
PASSÍVEL DE DÚVIDA, ACABA TRAZENDO AO JUDICIÁRIO DE
MANEIRA  AÇODADA  UMA  ENXURRADA  DE PROCESSOS  QUE
CAUSAM LENTIDÃO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
[....]
(GRIFAMOS)

No  mais,  vale  ressaltar,  qúe  sem  qúalqúer  jústificativa,  a  Doúta
Magistrada,  em  diversos  processos  em  qúe  o  Representante  atúa,  proferiú  a
mesma  decisa,o  interlocúto� ria,  tendo  súas  razo, es  de  decidir  se  amparado  na
qúantidade de demandas ajúizadas. Assim, atos júdiciais desse jaez po, em em alerta
a imparcialidade do júlgador. 

A  Reqúerida,  apo� s  fazer  úso  de  súa  “visa,o  ale�m  do  alcance”  sobre  a
assinatúra aposta no instrúmento procúrato� rio, bem como lastreada nas razo, es de
decidir  acima  expostas,  conclúiú  haver  indícios  de  prática  predatória  da
jurisdição, determinando o qúe adiante se segúe:

[....] 
DESTARTE, TENDO EM VISTA A FUNDAMENTAÇAJ O SUPRA, BEM
COMO  INDIFCIOS  DE  PRAF TICA  PREDATOF RIA  DA  JURISDIÇAJ O,
DETERMINO: 
I) A EXPEDIÇAJ O DE OFIFCIO AH  CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARAF , POR MEIO DO NUF CLEO DE
MONITORAMENTO  DE PERFIS  DE  DEMANDAS,  BEM  COMO  DO
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NUF CLEO  SIMILAR  EXISTE  NO  MINISTEF RIO  PUF BLICO,
REMETENDO  A  ELES  COF PIA  DA  PRESENTE  DECISAJ O  E
CIENTIFICANDO-OS  DOS  FATOS  OBSERVADOS,  INCLUSIVE  POR
AMOSTRAGEM;
II)  SEM  PREJUÍZO  DISSO,  VISANDO  ANALISAR  A
FIDEDIGNIDADE  DAS  INFORMAÇÕES  TRAZIDAS  NA  INICIAL,
INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO)
DIAS,  APRESENTAR  TRÊS  COMPROVANTES  DE  ENDEREÇO
REFERENTES AOS TRÊS MESES ANTERIORES À PROPOSITURA
DO FEITO;
III)  COM  FULCRO  NA  ALIFNEA  B,  INCISO  V,  DO  ART.  313  DO
COF DIGO  DE  PROCESSO  CIVIL,  ANOTE-SE  A  SUSPENSAJ O  DO
PROCESSO NO 

CADASTRO DO SAJ.
INTIME-SE. EXPEDIENTES NECESSAF RIOS.
CUMPRA-SE.

QUITERIANOPOLIS/CE, 02 DE OUTUBRO DE 2019.
LEILA REGINA CORADO LOBATO 

JUIFZA DE DIREITO
[....]

Assim,  ressalvado  melhor  júí�zo,  parece  na,o  haver  dú� vidas  sobre  a
súbliminar impútaça,o de falsificaça,o de docúmento particúlar ao advogado, Doútor
Lúiz Gúilherme Eliano Pinto, qúando afirmoú haver grande discrepa6ncia entre as
assinatúras  constantes  na  procúraça,o  e  nos  docúmentos  pessoais  dos  aútos,
súgerindo, inclúsive, qúe a sitúaça,o vivenciada retrata claramente a existe6ncia de
tí�pica  e  infeliz  pra� tica  desleal  de  úso  predato� rio  da  júrisdiça,o,  determinando,
finalmente, a apúraça,o pelos o� rga,os de correiça,o do Tribúnal de Jústiça do Estado
do Ceara�  (TJ/CE) e do Ministe�rio Pú� blico do Estado do Ceara�  (MP/CE).

Oútrossim, a Magistrada por meio do Ofí�cio nº 498/2020, qúando afirma
qúe  o  Advogado  Reqúerente  “labora  com  eqúí�voco,  ainda,  ao  afirmar  qúe  esta
Magistrada teria acúsado o nobre Caúsí�dico de ter falsificado diversas assinatúras
nas  procúraço, es”,  e,  ainda,  qúando  argúiú  qúe  súas  deciso, es  e  despachos
proferidos  possúem  razo, es  expostas  dentro  dos  estreitos  limites  da  atividade
te�cnica  júrisdicional,  cúja  e� tica  e�  úma  constante  em  seús  júí�zos,  ratifica,  nas
entrelinhas, a decisa,o interlocúto� ria júntada aB s f. 11/13 desses aútos, bem como 

No  entanto,  vale  destacar,  qúe  a  Reqúerida  formalmente  na,o  acúsoú  o
caúsí�dico Reqúerente de cometer fraúde, falsificando a procúraça,o de seú cliente,
pore�m, nas entrelinhas a Magistrada o fez, na,o so�  pelo ja�  exposto, mas tambe�m por
determinar a expediça,o de ofí�cio aB  Corregedoria-Geral de Jústiça do Tribúnal de
Jústiça  do Estado do Ceara�  (TJ/CE),  por  meio do Nú� cleo de Monitoramento de
Perfis de Demandas, bem como ao Nú� cleo similar existe no Ministe�rio Pú� blico do
Estado do Ceara�  (MP/CE), para verificaça,o de determinado fato. 
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Ale�m disso, compreende esse Relator, como conseqúe6ncia lo� gica da decisa,o
interlocúto� ria,  qúe  a  Reqúerida  súgere,  em  súa  entrelinhas,  qúe  o  Reqúerido
praticoú a condúta criminosa de fraúdar docúmento essencial ao processo.

No  azo,  a  Magistrada,  em  súa  manifestaça,o,  alega  qúe  decidiú  pela
súspensa,o oú cancelamento de algúns processos e aúdie6ncias, por recomendaça,o
da  Corregedoria  Geral  de  Jústiça,  mais  especificamente  do  Nú� cleo  de
Monitoramento do Perfil de Demandas – NUMOPEDE, Recomendaça,o Nº01/2019/
NUMOPEDE/CGJCE,  qúe  remeteú  aB  Comarca  de  Qúiteriano� polis  úma  listagem
contendo  algúns  processos  em  qúe  foram  identificadas  demandas  predato� rias,
jústificando,  assim,  qúe  na,o  agiú  com  intença,o  de  impedir  o  acesso  aB  Jústiça.

Com todo os qúe pensam de forma divergente, mas e�  certo qúe a decisa,o
interlocúto� ria  de  f.  11/13  desses  aútos,  restoú  formalmente  assinada  pela
Excelentí�ssima Magistrada,  Doútora  Leila Regina Corado Lobato.  Ademais,  sabido
que todo e qualquer ato praticado em ações judicial é de inteira responsabilidade do
Magistrado  prolator,  não  sendo  aceitável,  jurídica  e  racionalmente,  que  essa
responsabilização  seja  terceirizada  ao  Nú� cleo  de  Monitoramento  do  Perfil  de
Demandas – NUMOPEDE, Recomendaça,o Nº 01/2019/NUMOPEDE/CGJCE, mesmo
por  qúe,  inexiste  hierarqúia  entre  aqúele  OF rga,o  e  o  Júí�zo  no  exercí�cio  de  súa
júrisdiça,o.

Ale�m  disso,  o  simples  fato  de  haver  meio  recúrsal  para  atacar  deciso, es
júdicial  na,o  pode  servir  de  argúmento  para  blindar  servidores  pú� blicos  qúe
praticam  atos  qúe  violam  prerrogativas  e  desvalorizem  aB  advocacia,  de  súas
responsabilidades administrativa,  cí�vel  e criminal,  tampoúco da atúaça,o  interna
corporis desse Tribúnal  de  Defesa  de Prerrogativas  e  Valorizaça,o  da Advocacia
(TDP).  Alia� s, tal raciocí�nio caminha no sentido de natúralizar condútas excessivas
e abúsivas praticadas em desfavor de toda a categoria.

Com a devida ve6nia, na,o parece razoa�vel, ainda, a Reqúerida dedúzir relaça,o
entre a qúantidade de aço, es propostas e a falsificaça,o de assinatúra em docúmento
particúlar.  A sensaça,o  qúe se tem, e�  qúe essa decisa,o se deú,  únicamente,  para
jústificar  eventúal  demora  na  prestaça,o  da  atividade  júrisdicional  para  qúal  a
Reqúerida  fora  empossada.  Tal  comportamento,  caminha  na contrama,o  do  qúe
preleciona o princí�pio da primazia da resolúça,o do me�rito, princí�pio esse qúe goza
de  amparo  na  Constitúiça,o  Federal  de  e  em va� rios  dispositivos  positivados  na
legislaça,o processúal.

Mesmo  assim,  ao  inve�s  de  se  indignar  contra  essa  pra� tica,  optoú,  a
Magistrada  Reqúerida,  por  considerar  estranha  a  estrondosa  qúantidade  de
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demandas similares  propostas contra institúiço, es financeiras, ao ponto de afirmar
qúe a sitúaça,o vivenciada retrata claramente a existe6ncia de tí�pica e infeliz pra� tica
desleal de úso predato� rio da júrisdiça,o, cújos maiores alvos sa,o pessoas de poúca
instrúça,o e com idade avançada, o qúe, para a mesma, ale�m de ilegal e imoral, e�
praticado, no mais das vezes com docúmentos e informaço, es de cúnho passí�vel de
dú� vida, trazendo ao Júdicia� rio úma enxúrrada de processos qúe caúsam lentida,o
na prestaça,o júrisdicional.  

Se a Jústiça Comúm do Estado do Ceara�  e�  leta� rgica na resolútividade do
me�rito de súas aço, es, a cúlpa na,o e�  do advogado e da advocacia. Se existe fraúde
em empre�stimos consignados de idosos aposentados e pensionistas do Institúto
Nacional de Segúridade Social (INSS), a cúlpa na,o e�  do advogado e da advocacia. 

Portanto, fato e�  qúe na,o so�  o advogado, Doútor Lúiz Gúilherme Eliano Pinto
teve violadas súas prerrogativas, o qúal restoú, inclúsive, impedido de bem exercer
súas  fúnço, es  atividade  profissional  qúando  da  súspensa,o  das  aço, es  propostas,
raza,o  pela  qúal  toda  a  categoria  restoú  vilipendiada  por  deciso, es  com  esse
conteú� do preconceitúoso qúe em nada valoriza aB  advocacia. 

A  acúsaça,o  lançada  pela  Magistrada,  em  face  do  caúsí�dico  Doútor  Lúiz
Gúilherme Eliano Pinto, contraria frontalmente a Lei Ordina� ria de nº. 8.906/1994,
mais  precisamente  em  seú  art.  6º,  o  qúal  impo, e  as  aútoridades  o  dever  de
tratamento compatí�vel com a dignidade da advocacia e condiço, es adeqúadas a seú
desempenho, sena,o vejamos:

PARAF GRAFO  UF NICO.  AS  AUTORIDADES,  OS  SERVIDORES
PUF BLICOS E OS SERVENTUAF RIOS DA JUSTIÇA DEVEM DISPENSAR
AO ADVOGADO,  NO EXERCIFCIO DA PROFISSAJ O,  TRATAMENTO
COMPATÍVEL  COM  A  DIGNIDADE  DA  ADVOCACIA  E
CONDIÇÕES ADEQUADAS A SEU DESEMPENHO. (GRIFOU-SE)

Percebam,  qúe  a  Reqúerida  seqúer  facúltoú  qúe  fosse  apresentado  o
docúmento em seú original, oú mesmo, qúe eventúal dú� vida fosse saneada qúando
da realizaça,o de aúdie6ncia de conciliaça,o oú eventúal prova pericial. Mesmo assim,
o  Reqúerente  formalizoú  a  júntada  de  procúraça,o  pú� blica  e  de  11(onze)
comprovantes  de  reside6ncias,  isso,  com o intúito  de  comprovar  a  permane6ncia
anterior e antiga da parte aútora no múnicí�pio de Qúiteriano� polis/CE.

Ilaço, es  como  as  qúe  foram  lançadas  no  bojo  de  aço, es  júdiciais  pela
Reqúerida,  com  afirmaço, es  gene�ricas  e  desproporcionais  de  cometimento  de
falsificaça,o  de  docúmento,  merecem  reproche  e  na,o  podem  ser  aceitas  com
natúralidade,  pois  nivelam  por  baixo  toda  a  classe,  acúsada  de  agir,
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corriqúeiramente, de modo ilegal e fraúdúlento.

Diante  de  todas  as  razo, es  acima  expostas,  na,o  ha�  como  deixar  de
reconhecer qúe a Excelentí�ssima Doútora Leila  Regina Corado Lobato,  infringiú
prerrogativa  destinada  ú� nica  e  exclúsivamente  ao  exercí�cio  da  advocacia  do
Reqúerente,  Excelentí�ssimo  Doútor  Lúiz  Gúilherme  Eliano  Pinto,  bem  como
desvaloriza e atinge de forma geral toda a categoria.

DA CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conheço o Pedido de Desagravo Pú� blico (PDP) em
desfavor da MM.ª Júí�za de Direito lotada na Comarca de Qúiteriano� polis/CE,para,
no me�rito, DAR PROVIMENTO, a fim de qúe seja súbmetido ao Conselho Seccional
da OAB/CE. 

Esse  e�  o  voto  qúe  súbmetemos  aos  demais  membros  desse  Respeita� vel
Tribúnal de Defesa de Prerrogativas e Valorizaça,o da Advocacia (TDP), da Ordem
dos Advogados do Brasil/Secça,o do Estado do Ceara�  (OAB/CE).

Fortaleza/Estado do Ceara� , 26 de fevereiro de 2021.

Adagvan Maia Fernandes
Relator

PEDIDO DE DESAGRAVO PÚBLICO
PROCESSO N.º 189732020-0
 REQUERENTE: LUIZ GUILHERME ELIANO PINTO – OAB/CE 21.516 
REQUERIDA:EXMA.  DRA.  LEILA  REGINA  CORADO  LOBATO,  JUÍZA  DE  DIREITO
LOTADA NA COMARCA DE QUITERIANÓPOLIS-CE, RESPONDENDO PELAS COMARCAS
DE AIUABA-CE E PARAMBU-CE.
EMENTA: PEDIDO DE DESAGRAVO PÚBLICO. MAGISTRADA SUGERE EXISTÊNCIA DE
FALSIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS DOS CLIENTES.GRAVE ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO DE
PRERROGATIVAS.DESAGRAVO  PROCEDENTE.  1.  Magistrada  tem  proferido  o  mesmo
despacho em todos os processos do escrito� rio em qúe o Reqúerente atúa, inclúsive em
decisa,o interlocúto� ria, afirma sobre a existe6ncia de discrepa6ncia entre as assinatúras dos
clientes constantes nas procúraço, es e nos docúmentos pessoais daqúeles aútos, súgerindo
a existe6ncia de falsidade a assinatúra no instrúmento procúrato� rio. 2. A acúsaça,o lançada
pela  magistrada,  em  face  do  advogado,  contraria  frontalmente  a  Lei  Ordina� ria  de  nº.
8.906/1994, mais precisamente em seú art. 6º, o qúal impo, e as aútoridades o dever de
tratamento  compatí�vel  com  a  dignidade  da  advocacia  e  condiço, es  adeqúadas  a  seú
desempenho, sena,o vejamos: Para� grafo ú� nico. As aútoridades, os servidores pú� blicos e os
serventúa� rios  da  jústiça  devem  dispensar  ao  advogado,  no  exercí�cio  da  profissa,o,
tratamento  compatí�vel  com  a  dignidade  da  advocacia  e  condiço, es  adeqúadas  a  seú
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desempenho.  ACOF RDAO:  Apo� s  a  leitúra  do  relato� rio  e  voto  proferido  pelo  Relator,  os
membros  do  TDP,  por  únanimidade  de  votos,  decidiram  pela  REALIZAÇAJ O  DO
DESAGRAVO PUF BLICO em desfavor da Magistrada Reqúerida. 
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