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NOTA DE DESAGRAVO PÚBLICO 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL CEARÁ, vem a público 
desagravar a advogada KARLA ALCÂNTARA NOGUEIRA BORGES, inscrita na Ordem sob o nº 25.244, 
que teve suas prerrogativas profissionais vilipendiadas por ato arbitrário e ilegal da escrivã de 
Polícia Civil do Estado do Ceará, lotada no município de Redenção, GABRIELA MORORÓ VARELA 
AGUIAR. 

A escrivã desagravada praticou os seguintes atos: a) deu voz de prisão à citada 
colega, impedindo-a de sair da Delegacia de Polícia Civil de Redenção/CE; e b) determinou que 
duas viaturas da Polícia Militar, com policiais armados, abordassem a advogada no restaurante em 
frente à Delegacia para prendê-la, enquanto aquela almoçava. 

A advogada KARLA ALCÂNTARA NOGUEIRA BORGES estava na Delegacia no seu 
exercício profissional, acompanhada da sua sócia e do seu cliente, apenas buscando informações 
acerca de um procedimento criminal. 

No momento em que a Advogada estava no restaurante lotado, sendo insultada 
e humilhada com a abordagem feita por policiais militares, na Delegacia já estava em andamento 
um TCO contra a mesma por crime de desacato.   

Importante destacar que Representantes da Subsecção Maciço do Baturité e do 
Centro de Apoio e Defesa do Advogado e da Advocacia da OAB/CE estiveram presentes no local 
no dia do fato. 

Posteriormente, Representantes do Tribunal de Defesa de Prerrogativas – TDP 
da OAB/CE estiveram na Delegacia de Redenção em diligência e constataram que a notícia crime 
que a Advogada buscava informações no fatídico dia ainda se encontrava sem tombamento, ao 
passo que o TCO instaurado contra aquela pelo suposto crime de desacato em face do imbróglio 
ocorrido com a Escrivã já estava no Fórum da cidade. 

Do referido TCO observa-se que não foram colhidos depoimentos das 
testemunhas presentes no local, como o cliente da desagravada e sua sócia. Trata-se de 
procedimento direcionado exclusivamente para o suposto crime de desacato, sem qualquer 



 
 

 

 
 

 
 

referência ao abuso de autoridade praticado pela Escrivã, em movimentar o aparato policial (duas 
viaturas miliares) para prender a Advogada quando esta almoçava. 

Na análise do vídeo do circuito interno da Delegacia todos os fatos se 
confirmaram e a prática de abuso de autoridade é nítida. 

Primeiro porque, ao teor do art. 7º, § 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB, o 
advogado ou a advogada somente por ser preso(a) em flagrante, no seu exercício profissional em 
caso de crime inafiançável. Segundo, porque o suposto crime de desacato sequer caberia “voz de 
prisão” já que é regulado pela Lei dos Juizados Especiais Criminais. E terceiro, sendo uma ordem 
manifestamente ilegal caracteriza atentado contra as garantias legais ao exercício profissional da 
advocacia, fato que constitui abuso de autoridade. 

Nessas espécies de acontecimentos, as prerrogativas do advogado ou da 
advogada ultrapassam o interesse subjetivo do(a) profissional, passando a consistir em 
instrumento de consolidação da independência e da inviolabilidade inerentes ao exercício da 
advocacia em geral e de realização do preceito constitucional de acesso à Justiça, consoante se 
infere da leitura do art. 133 da Constituição Federal e do art. 2º, da Lei n º 8.906, de 04 de julho 
de 1994. 

Com efeito, é preciso sempre ressaltar que a violação das prerrogativas e dos 
direitos dos(as) advogados(as) num primeiro momento inviabiliza o exercício da profissão, mas, 
ao mesmo tempo, lesa, de forma grave, a garantia constitucional do devido processo legal e o 
direito de “acesso à ordem jurídica justa” afetando diretamente os direitos do cliente. 

É preciso deixar claro que estamos diante de um ato de violência contra a 
democracia e a cidadania, uma vez que a advocacia é a porta-voz de todos os princípios, regras, 
direitos e garantias constitucionais que temos em nossa Carta Magna. 

São atitudes como essas que levaram a OAB a lutar diuturnamente pela 
aprovação da nova Lei de Abuso de Autoridade, a Lei nº 13.869, de 05/09/2019, que entrou em 
vigor em janeiro de 2020 e na qual está tipificado como crime a violação de direito ou prerrogativa 
do advogado e da advogada. 

A ofensora GABRIELA MORORÓ VARELA AGUIAR recebe, neste ato, o nosso mais 
veemente repúdio, para que fique com a certeza de que não recuaremos nem nos 
amedrontaremos com os ataques recebidos ou com quaisquer ameaças nele expressas. Certo é 
que a OAB, os advogados e as advogadas continuarão a “defender a Constituição, a ordem jurídica 
do Estado democrático de direito, os direitos humanos, e pugnar pela boa aplicação das leis”, 
conforme estabelece no Estatuto em seu art. 44, I. 



 
 

 

 
 

 
 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL CEARÁ registra, 
publicamente, sua solidariedade à colega, KARLA ALCÂNTARA NOGUEIRA BORGES, pela firmeza de 
suas ações e reações profissionais durante todos os acontecimentos e ratifica, nesse momento, o 
compromisso de sempre exigir o respeito às prerrogativas do advogado e da advogada no 
exercício da profissão.  

Essa Sessão Pública de Desagravo deve servir também para indicar que a 
advocacia deste Estado não está disposta a tolerar qualquer mácula às suas prerrogativas 
profissionais, pois nelas está o instrumental sagrado da defesa de toda a cidadania. 

 

Fortaleza/CE, 08 de abril de 2021. 

 

MARIANA GOMES PEDROSA BEZERRA 
CONSELHEIRA RELATORA 

 
 


