
 
 

 
                                                                                                                             

 

 

NOTA DE DESAGRAVO 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO CEARÁ, vem a 
público desagravar o Advogado Antônio Levy Vasconcelos Feitosa – OAB/CE 41801, que 
teve as prerrogativas profissionais violadas pelo Sargento Kleber Teixeira Vasconcelos que 
o intimidou, agrediu verbal e fisicamente o advogado no exercício de sua função, além de 
arbitrária e ilegalmente ter dado voz de prisão por suposta troca de insultos. O advogado 
ora desagravado, em atendimento ao chamamento de seu cliente, exercendo sua profissão, 
compareceu a Delegacia do 10º Distrito Policial para acompanhar seu cliente no inquérito 
policial. No entanto, fora das dependências da citada Delegacia, e sob o pretexto de 
incômodo causado pela fumaça do cigarro do advogado o Sargento Kleber Teixeira 
Vasconcelos passou a ofender a honra e o decoro do advogado que exercia sua profissão, 
bem como partiu para a agressão verbal e física contra o causídico. O Sargento Kleber 
Teixeira Vasconcelos ainda insuflou os membros da corporação policial e os convocou a 
comparecer na Delegacia para pressionar e intimidar o advogado no exercício de sua 
função, além de expor a imagem do mesmo em redes sociais anunciando a prisão de um 
advogado. Restou patente que o tratamento discriminatório e vexatório ao advogado na 
livre execução de seus misteres dispensado pelo Sargento Kleber Teixeira Vasconcelos 
não foi compatível com a dignidade da advocacia e não condiz com o de uma autoridade 
que deveria garantir justamente a plena liberdade do exercício profissional do causídico 
que se encontrava na Delegacia, que se encontrava desempenhando justamente a função 
indispensável à administração da justiça, e tentando garantir os direitos de seu cliente. A 
força e as prerrogativas da autoridade pública não podem nem devem exorbitar os limites 
éticos e legais de seu atuar, já que em tais casos a atuação do advogado é maior barreira 
de proteção legal contra o direito ameaçado e a injustiça, constituindo uma verdadeira 
condição de cidadania e liberdade. Tratam-se de fatos graves de desrespeito às 
prerrogativas profissionais insculpidas nos artigos 6º e 7º, I, IV, XVII e § 3º da Lei 8.906/94. 
O desagravo é um ato em favor da Advocacia e encontra-se fundamentado no artigo 7º, 
XVII, da Lei nº 8.906/94. O Advogado é indispensável à administração da justiça, conforme 
estabelece a Constituição Federal no artigo 133, devendo, por conseguinte, ser respeitado 
em seus direitos e prerrogativas, tendo-se em vista a nobre função que exerce para a 
sociedade e para o país. Os atos do ofensor acima nominado atingiram não somente o 
advogado em questão, mas também a todos os advogados e a própria sociedade, devendo 
receber o ofensor, o mais veemente repúdio, posto que os advogados não estão dispostos 
a tolerar qualquer mácula às suas prerrogativas profissionais, pois nelas está o instrumento 



 
 

 
                                                                                                                             

 

sagrado da cidadania. Merece ressalvar que o DESAGRAVO não tem apenas o caráter da 
solidariedade da entidade com o advogado ofendido, mas sim promover uma reparação 
moral ao advogado ofendido no exercício de sua profissão e também chamar a atenção da 
classe para lutar contra atos ilegais e abusos de autoridades que violam a liberdade da 
prática desse mister constitucional, o desagravo também serve para divulgar e 
conscientizar as  prerrogativas do advogado e permitir o seu trabalho em defesa do cliente 
e da sociedade. Frise-se que as prerrogativas não são privilégios da classe porque visam 
garantir os direitos dos patrocinados. Se um advogado é inviolável no exercício da 
profissão, e não pode se render a pressões externas, como as advindas de autoridades 
públicas. A ofensa a um advogado ofende toda a classe, não importa a dimensão da ofensa, 
nem onde o advogado esteja, violar as prerrogativas coloca em risco o direito de defesa e, 
por conseguinte o Estado Democrático de Direito e a Cidadania. 

Fortaleza-CE, 27 de maio de 2021. 
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