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Fortaleza/CE, 23 de junho de 2021. 

 

Ofício nº 168-AT-21 

 

Exmo. Delegado 

Caio Rodrigo Pellim  

Superintendente da Polícia Federal no Ceará Ceará. 

 

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO CEARÁ.  

Av. Borges de Melo, nº 820 – Fátima  

Fortaleza – CE 

 

Assunto: NOTICIA DE FATO. 

 

  Exmo. Superintendente, 

 

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

representada por seu Presidente Advogado José Erinaldo Dantas Filho, vem perante Vossa Excelência, 

expor e requerer o que segue. 

   

  Chegou ao conhecimento desta instituição, na data de hoje, que estariam sendo disparadas, 

através do número 28118, mensagens (SMS) aos telefones celulares de profissionais da advocacia em 

que era encaminhada uma falsa pesquisa para o pleito eleitoral da Seccional Alencarina, que se 

realizará na segunda quinzena do mês de novembro próximo, cujos prints seguem em anexo, 

exemplificativamente. 

   

  Para além da infração prevista nos normativos internos que regulamentam as eleições da OAB, 

há fundada suspeita de que o remetente tenha obtido acesso indevido aos cadastros de milhares de 

advogados e advogadas, conduta que pode levar à responsabilização civil e criminal dos seus autores, 

encontrando a conduta tipificação no art. 154-A, do Código Penal: 

 

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de 

computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem 

autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar 

vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: (Redação dada pela Lei nº 14.155, de 

2021) 

   

  Assim, requer a Vossa Excelência que adote as providências de sua alçada, com a instauração do 

competente inquérito policial para a apuração de responsabilidades, servindo a presente como 

representação para fins do artigo 154-B do Código Penal 

   

  Servimo-nos do ensejo que se nos apresenta para expressar a V. Exª protestos de elevado apreço 

e distinta consideração. 

 

Atenciosamente,  

 

José Erinaldo Dantas Filho 

Presidente da OAB Ceará 


