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Fortaleza/CE, 13 de setembro de 2021. 

 

 

 

Ofício nº 177-AT-21 

 

A Excelentíssima Senhora  

Ana Estela Leite 

Secretária de Saúde do Município de Fortaleza 

 

 

 

Assunto: Vacinação contra a COVID-19. 

 

   

  Cumprimentando-a, 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 se segue. 

  Recebemos a informação de que advogados que perderam a data agendada para a 

vacinação, em virtude de viagem a trabalho, qual seja, para o exercício da advocacia, 

estão encontrando dificuldade em receber a vacina em outra ocasião, mesmo 

comprovando o motivo do não comparecimento anterior. 

Ao procurar os postos de saúde, os advogados têm sido surpreendidos com a 

negativa de imunização sob a alegativa de que a autodeclaração de viagem, mesmo 

assinada com certificado digital do advogado, não é válida como justificativa de falta à 

vacinação, embora aceitem justificativas dos demais trabalhadores que possuem 

declaração das empresas a que estão vinculados. 

Ressaltamos que o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil 

(Lei 8.906/1994) reforça a indispensabilidade do advogado e a função social que exerce, 

conforme previsão do artigo 2º, caput, e parágrafos 1º, que afirma: 

 

Art. 2º. O advogado é indispensável à 

administração da Justiça. 

 

§ 1º. No seu ministério privado, o advogado presta 

serviço público e exerce função social. 

 

§ 2º. No processo judicial, o advogado contribui na 

postulação de decisão favorável ao seu 

constituinte, ao convencimento do julgador, e seus 

atos constituem múnus público. 
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 Por esta razão, solicitamos que seja expedida determinação aos postos de 

vacinação para que procedam a imunização contra a covid-19 dos advogados que 

apresentarem autodeclaração de viagem na data agendada para a vacinação, posto que 

mesmo aqueles que praticam a advocacia privada, tem fé pública nos seus atos e nas 

suas declarações. 

  Aproveitamos o ensejo para renovar protestos da mais elevada estima e 

consideração. 

  Atenciosamente, 

 

 

José Erinaldo Dantas Filho 

Presidente da OAB Ceará 

 


