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Fortaleza, 30 de junho de 2021. 

 

Ofício nº 127-AT-21 

 

Ao Exmo. Sr. 

Deputado Evandro Leitão 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ 

Av. Desembargador Moreira, 2807 - Bairro: Dionísio Torres  

CEP: 60.170-900 Fortaleza/CE 

 

Assunto: Pedido de apresentação de proposta de projeto de lei para garantir atendimento 

prioritário a ser dispensado aos advogados que, no exercício da profissão, estiverem 

representando os interesses de seus clientes. 

 

Exmo. Presidente, 

Cumprimentando-o através do presente, a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do 

Ceará, representada por seu Presidente José Erinaldo Dantas Filho, em cumprimento à sua 

finalidade institucional de defender a Constituição, a ordem jurídica do estado democrático de 

direito, bem como os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, 

pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições 

jurídicas (inciso I, do art. 44, da Lei 8.906/94), vem perante Vossa Excelência, expor e requerer 

o que segue. 

Segundo o art. 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à 

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

profissão, nos termos da lei.  

Nesta senda, ressalte-se, ainda, que no seu ministério privado, o advogado presta um 

serviço público e exerce função social (art. 2º, § 1º da Lei nº 8.906, de 1994). 

O Ministro Celso de Mello1, consignou que: 

“Não constitui demasia assinalar que as prerrogativas profissionais dos 

Advogados representam emanações da própria Constituição da República, 

pois, embora explicitadas no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), foram 

concebidas com o elevado propósito de viabilizar a defesa da integridade dos 

direitos fundamentais das pessoas em geral, tais como formulados e 

proclamados em nosso ordenamento constitucional. Compõem, por isso 

mesmo, considerada a finalidade que lhes dá sentido e razão de ser, o próprio 

estatuto constitucional das liberdades públicas. ” 
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E acrescenta: 

“As prerrogativas profissionais não devem ser confundidas nem identificadas 

com meros privilégios de índole corporativa, pois se destinam, enquanto 

instrumentos vocacionados a preservar a atuação independente do Advogado, 

a conferir efetividade às franquias constitucionais invocadas em defesa 

daqueles cujos interesses lhe são confiados.” 

Consideradas todas essas premissas, necessário se faz a adoção de medidas para dar 

materialidade ao comando constitucional, permitindo aos advogados, no estrito exercício de 

suas funções, a tutela efetiva dos interesses de seus clientes. 

A alínea “c”, do inciso VI, do artigo 7º da Lei nº 8.906/94 – Estatuto da Ordem dos 

Advogados do Brasil – é categórica ao revelar como direito dos advogados ingressar livremente 

“em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público 
onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade 
profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente 
qualquer servidor ou empregado”. 

Ademais, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal2 assentou que: 

Descabe impor aos advogados, no mister da profissão, a obtenção de ficha de 

atendimento. A formalidade não se coaduna sequer com o direito dos 

cidadãos em geral de serem atendidos pelo Estado de imediato, sem 

submeter-se à peregrinação verificada costumeiramente em se tratando do 

Instituto. 

Ainda, no mesmo julgamento, o STF destacou que o reconhecimento desse atendimento 

prioritário não traz ofensa ao princípio da igualdade, não vindo a conferir privilégio 

injustificado, e sim a observar a relevância constitucional da advocacia, presente, inclusive, 
atuação de defesa do cidadão em instituição administrativa. 

Nesse contexto, a OAB Ceará vem requer a Vossa Excelência que proponha Projeto de 

Lei que garanta o atendimento prioritário e diferenciado nas agências bancárias e empresas 

congêneres, bem como nos órgãos da administração pública estadual, quando do exercício de 

seu múnus público. 

Assim, na certeza de contarmos com a vossa elevada compreensão para o deferimento 

deste pleito, colocamo-nos à disposição de V.Exa. para o que se fizer necessário, ao passo em 

que servimo-nos do ensejo para expressarmos protestos de elevado apreço e distinta 

consideração. 

Atenciosamente, 

 

José Erinaldo Dantas Filho 

Presidente da OAB Ceará 
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 Recurso Extraordinário 277.065/RS 


