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68. 3216-4000OAB EM NOTÍCIA
OAB Acre participa da XXIII Conferência Nacional 

da Advocacia Brasileira, em São Paulo

  A advocacia acreana estave presente na 

XXIII Conferência Nacional da Advocacia 

Brasileira, maior evento jurídico da América 

Latina, que ocorreu entre os dias 27 e 30 de 

novembro, em São Paulo. Já na abertura o 

evento reuniu milhares de pessoas.

   O presidente da Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), Marcos 

Vinícius Jardim Rodrigues, reiterou a rele-

vância do evento. “É muito bom ver a 

advocacia unida em um evento tão importante 

que é a Conferência Nacional. É aqui que a 

classe mostra sua força e debate sobre 

diversos assuntos relevantes à sociedade 

brasileira. E claro que o estado do Acre não 

poderia ficar de fora. Que toda a classe 

acreana sinta-se representada por todos que 

estão aqui presentes”. 

  A OAB/AC também reuniu materiais 

artesanais típicos da região em um dos stands 

da Região Norte, no Pavilhão de Exposições 

do Anhembi, local do evento. Onde o estado 

mostrou toda sua grandeza e cultura. 

Este ano, a XXIII Conferência Nacional da 

Advocacia Brasileira abordou o tema “Em 

Defesa dos Direitos Fundamentais: Pilares da 

Democracia, Conquistas da Cidadania”. O 

evento contou com 40 painéis, com mais de 

250 palestrantes, muitas atrações especiais e 

uma Feira de Exposição que reuniu mais de 

250 stands de diversas regiões do país. 
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Painel 16 – Temas atuais e pulsantes do direito civil são 
debatidos em profundidade

  O Painel 16 da XXIII Conferência Nacional 

da Advocacia Brasileira, denominado “Temas 

Atuais do Direito Civil”, foi realizado dia 28 de 

novembro e discutiu assuntos novos à soci-

edade e à Justiça brasileira no âmbito civil. O 

evento foi presidido por Marcos Vinicius Jardim 

Rodri-gues, além de contar com o secretário 

Luiz Saraiva Correia e o relator Luiz Henrique 

Cabanellos Schuh.

  Na palestra “Desconsideração da Perso-

nalidade Jurídica”, Luiz Carlos Levenzon (vice-

presidente da Comissão Especial de Análise 

da Regulamentação do Novo Código de 

Processo Civil) apresentou uma ideia que 

revisita a função social da propriedade. 

Levenzon defendeu que o incidente de 

personalidade jurídica se aplica a todas as 

situações previstas legalmente e não apenas a 

casos específicos. 

  “Acredito que a desconsideração se aplique a 

todas as situações em que há descumprimen-

tos de normas legais para prevalecer o 

princípio do contraditório e que isso pode levar 

a quebra de desigualdades sociais por meio da 

reestruturação de capitais violadas, essen-

cialmente por fraude ou abuso de direito. 

Dessa forma, esses bens acabam adquirindo 

teor de interesse social para os sócios que não 

efetuaram crimes e eles podem seguir suas 

vidas e negócios”, afirmou.

O doutor em direito Álvaro Villaça Azevedo 

falou na palestra “Casamento: Evolução e 

Atualidade” sobre as transformações da 

família e do casamento nos últimos anos. Para 

ele, o Estado deve respeitar que o que une as 

pessoas é a convivência. “As leis não podem 

revogar fatos que dão direitos às pessoas. O 

casamento civil, religioso ou por convivência 

deve ser respeitado, incluindo o casamento 

homoafetivo. É preciso que estejamos à luz da 

história e da realidade”, afirmou Azevedo, que 

foi um dos defensores da criação da união 

estável, prática legal nos dias de hoje.

  A advogada Vera Fradera defendeu na 

palestra “A uniformização dos prazos de 

prescrição na responsabilidade civil contratual 

e extracontratual” que todo direito esteja na 

responsabilidade civil. “Essa responsabilidade 

não admite a diferença dos prazos de 

prescrição porque elas se conectam em um 

fenômeno da sociedade civil: o contato social. 

Esse elemento de conexão deve ser levado em 

conta e, por isso, proponho que abandonemos 

a distinção em relação aos prazos de forma a 

trabalharmos na uniformidade do débito e do 

contrato para que acordamos em uma melhor 

reparação civil final”, afirmou Fradera, que 

recebeu o apoio da maioria da plateia em 

resposta à proposta.



   Na pa lest ra  “Novas modal idades 

condominiais previstas na Lei 13.465/17”, o 

advogado Rodrigo Toscano de Brito falou 

sobre a modalidade de condomínio de lotes e 

de condomínio urbano simples. Para ele, os 

condomínios urbanos simples vêm para 

resolver assuntos relacionados a casas 

construídas no mesmo terreno, muitas vezes, 

por familiares.

    “Casas e cômodos no mesmo lote poderão 

ser construídos como condomínio urbano e 

cada imóvel terá um registro de matrícula 

diferente, não havendo a necessidade da 

convenção de condomínio, o que facilitará 

muito. Claro que existirá um contrato que 

regulamentará a convivência”, afirma Brito, 

que também defendeu a proposta de 

considerar que o condomínio de lotes deve ser 

guiado pela Lei de Condomínio Fechado e não 

pela Lei de Loteamento. A proposta foi aceita 

pela plateia.

    Stela Barbas, professora da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto/Portugal, 

falou na palestra “Direito do Genoma Humano” 

sobre pesquisas científicas e direito. Para ela, 

o discurso jurídico diante do genoma humano 

deve encontrar soluções em virtude de 

problemas oriundos das descobertas até então 

desconhecidas pelos seres humanos. 

“Identificar problemas jurídicos equacionados 

pela tecnologia do genoma humano, como as 

aplicações que vão ditar as regras do Direito 

através do caráter multidisciplinar do genoma 

humano, é o nosso papel. Além disso, 

as relevâncias e aplicações dos estudos e para 

a sociedade”, afirmou Stela Barbas.

   “Estamos em um momento em que existem 

muitas pesquisas de doenças que são causas 

de inúmeras mortes e ninguém vai parar com 

esses avanços científicos. Mas cabe a nós 

tentar ajudar na liberdade das pessoas, além 

de defender as raízes da dignidade humana e 

defender a não discriminação das pessoas 

diante dos estudos e achados do genoma de 

cada uma”, concluiu.

    Na palestra “Direito Civil na Atualidade”, o 

advogado Esdras Dantas de Souza falou sobre 

a multiparentalidade socioafetiva. “Muitas 

pessoas não estão ligadas pelo vínculo 

biológico, mas estão ligadas pelo afeto e pela 

convivência. Esses dois requisitos são 

fundamentais para que haja o reconhecimento 

do parentesco socioafetivo”, afirma Souza. 

   O advogado falou também sobre os efeitos 

desse parentesco, no qual a Justiça deve 

regulamentar a guarda, o alimento e o direito 

sucessório: “Essa nova realidade do nosso 

país está sendo construída e é importante para 

nós advogados aprendermos e pensar a 

respeito desse assunto”, concluiu Souza.

Fonte: Conselho Federal da OAB 



   O I Simpósio de Direito Tributário foi 

realizado no dia 22 de novembro, na Ordem dos 

Advogados do Brasi l  – Seccional Acre 

(OAB/AC), por meio da Comissão de Direito 

Tributário (CDT). Dentre os assuntos discutidos 

estavam a transparência na administração 

pública tributária e as perspectivas da reforma 

tributária. 

    O presidente OAB/AC Marcos Vinícius Jardim 

Rodrigues, realizou a abertura do evento e 

desejou boas vindas a todos.

Ainda durante a abertura, o presidente da CDT, 

Gilliard Nobre Rocha, ressaltou a importância do 

evento para entender melhor sobre tributação 

para alcançar a justiça tributária e afirmou estar 

feliz com a presença de todos.

     A primeira palestrante da noite foi a advogada 

e secretária-geral da Comissão de Direito 

Tributário da OAB/AC, Emmily Teixeira de Ara-

újo, que falou sobre a importância da transpa-

rência na administração pública tributária e 

controle social de gestão fiscal. A advogada 

abordou dados de tributação e afirmou que o 

Brasil deveria ter uma reforma tributária mais 

justa. “Hoje o pobre é quem paga mais tributo, 

enquanto pessoas que manifestam maior renda 

pagam menos. Na verdade ninguém sabe 

quanto paga de tributo. Por isso é relevante falar 

em transparência, que também possibilita a 

compreensão do fenômeno tributário, a matriz 

tributária, e conduz a discussão sobre as 

reformas que 

I Simpósio de Direito Tributário é realizado na OAB Acre
Durante o evento foi lançado o Manual de Tributação na Advocacia

precisamos”, afirmou. Já a mesa redonda, 

composta pelos debatedores Nabil Ibrahim, 

auditor fiscal Estadual e presidente do CONCEA, 

e Marcos Mourão, advogado e presidente da 

Comissão de Finanças Públicas da OAB/AC; e 

omediador Cil Farney Rodrigues, advogado e 

contador, membro da Comissão de Direito 

Tributário da OAB/AC e diretor jurídico da 

Associação Comercial do Acre, tratou sobre a 

efetividade das decisões do Conselho de 

Contribuintes do Estado do Acre – CONCEA, 

que nos últimos anos incluiu advogados em sua 

lista de conselheiros. 

  E para discutir perspectivas da Reforma 

Tributária e seus impactos na economia, o 

advogado, conselheiro e presidente da 

Comissão de Direito Tributário do Conselho 

Federal da OAB e professor de direito tributário 

da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, 

Breno de Paula foi o convidado da noite. “A 

Reforma Tributária está fechada no Congresso 

Nacional e no governo, eles falam que nós não 

temos informação, eu concordo. E esperamos 

que essa reforma não seja fatiada, nem que seja 

com medida provisória vinda do gabinete da 

casa civil. Sonhamos com uma simplificação, 

com desburocratização, com o término das 

denúncias fiscais. Precisamos de solidariedade 

e efetivação de justiça fiscal”, diz. 

   O evento foi encerrado com o lançamento do 

Manual de Tributação na Advocacia, que pode 

ser adquirido gratuitamente no site da OAB/AC: 

www.oabac.org.br. 

  Compôs mesa de honra o presidente da 

OAB/AC, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues; 

presidente da Comissão de Direito tributário do 

Conselho Federal, Breno de Paula; presidente 

da Comissão de Direito Tributário, Gilliard Nobre 

Rocha; conselheiro federal da OAB/AC Luiz 

Saraiva; presidente da Coordenadoria de 

Comissões da OAB/AC, André Marques; 

presidente do Conselho de Contribuintes do 

Estado do Acre (CONCEA), Nabil Ibrahim. 

http://www.oabac.org.br


  No dia 31 de outubro, os delegados de 

polícia civil Cleylton Videira, Rafael Pimentel e 

Getúlio Monteiro de Castro estiveram na sala 

da presidência para convidar os advogados 

acreanos para participarem do 1º Encontro 

Jurídico dos Delegados de Polícia Civil do 

Acre. 

    O presidente da Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), Marcos 

Vinícius Jardim Rodrigues, a vice-presidente 

Marina Belandi e a presidente da Comissão de 

Prerrogativas do Advogado, Helane Christina, 

estiveram presentes no encontro.

Durante a reunião, os presentes discutiram 

sobre as relações profissionais entre advo-

gados e delegados, além de outros 

assuntos relevantes à classe jurídica, como 

violência doméstica, precariedade dos 

presídios, prerrogativas dos advogados e a 

segurança pública no Estado do Acre. Por fim, 

o presidente Marcos Vinícius Jardim Rodri-

gues, agradeceu o convite e informou que 

incentivará advogados a comparecerem ao 

evento, que é de suma importância para a 

classe. 

   O 1º Encontro Jurídico dos Delegados de 

Polícia Civil do Acre, promovido pela Asso-

ciação dos Delegados de Polícia Civil do Acre 

(Adepol-AC), ocorreu dia 7 de novembro, às 

18h, no auditório da Faculdade da Amazônia 

Ocidental (FAAO). 

OAB/AC e delegados de polícia reúnem-se para falar 
sobre I Encontro Jurídico dos Delegados de Polícia Civil do Acre



Comissão da Mulher Advogada da OAB Acre participa de Projeto de 
Conscientização e Prevenção da Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher

A intersexualidade como característica da diversidade

  A  Comissão da Mulher Advogada (CMA) 

da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Acre (OAB/AC) participou do Projeto 

de Conscientização e Prevenção da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, que 

ocorreu durante todo o mês de novembro.

O evento é promovido pela Coordenadoria de 

Combate à Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher do Tribunal de Justiça. 

    As advogadas Vanda Calaça, Helciria 

Albuquerque, Nubia Musis e Socorro

  A data (23/11/2017) é digna de nota por 

trazer um significado simbólico e histórico na 

luta por direitos fundamentais e humanos da 

população LGBTI. A materialidade está na 

entrega do Estatuto da Diversidade Sexual, 

construído por muitas mãos e organizado pela 

Dra. Maria Berenice Dias, presidenta da 

Comissão Especial de Diversidade Sexual da 

Ordem dos Advogados do Brasil (Conselho 

Federal). Por esse motivo, lanço este artigo 

para marcar esse dia jubiloso para os 

advogados e advogadas que lutam pelo 

respeito à diferença; pelo respeito à 

identificação sexual das pessoas; pelo 

respeito à auto identificação de gênero; e pelo 

respeito à Constituição Federal do Brasil.

   No mundo, várias sociedades se (re) 

organizam em relação à sexualidade com base 

no binarismo, seja ela na questão de gênero 

(menino ou menina) ou, então, no quesito da 

orientação sexual (hetero ou homo). Qualquer 

outra realidade fora da demarcação binária é 

considerada uma “anomalia” que precisa ser 

corrigida. No entanto, frisa-se, a sexualidade 

comporta uma diversidade de características 

que merecem proteção constitucional sob 

pena de incorrer em severas violações das 

garantias e direitos fundamentais e humanos. 

Ou seja, há muitas formas de expressar a 

sexualidade fora da realidade binária como, 

por exemplo, a intersexualidade. 

Rodrigues realizaram palestras nas escolas 

públicas Mario De Oliveira, João Paulo II e 

Marilda Gouveia Viana.

    De acordo com a presidente da Comissão, 

Socorro Rodrigues, o interesse dos alunos foi 

perceptível. “Saímos de lá impactadas com o 

interesse dos alunos e a identificação deles 

com a causa. No decorrer do mês vamos a 

outras escolas para levar assuntos que 

envolvem a mulher, como a violência domés-

tica”, afirmou.  A Comissão da Mulher Advo-

gada participou do evento como instituição 

colaboradora de Rede de Mulheres no 

combate à Violência Doméstica.

    Ainda segundo Socorro Rodrigues, é impor-

tante salientar que a CMA “é nacio-nalmente 

uma das protagonistas da Lei Maria da Penha, 

atuando no combate à violência contra a 

mulher em todas as suas formas”.  
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   Pensar a realidade da intersexualidade é 

tratar das questões de gênero, pois cabe a 

própria pessoa, em respeito a autonomia e sua 

identidade sexual, se identificar da maneira 

que lhe faz feliz, dentro de sua subjetividade. 

Mas também, conversar sobre inter-

sexualidade é tratar da orientação sexual, haja 

vista que os desejos e afetos podem ser 

direcionados para pessoas do mesmo sexo, do 

sexo oposto, de ambos os sexos ou para 

ninguém – sem descartar qualquer outra 

possibilidade não mencionada aqui.

    Pode-se afirmar que a intersexualidade é 

uma identidade sexual diferenciada que não se 

refere, exclusivamente, as questões de gênero 

e orientação sexual. Mas a pessoa intersexo 

pode possuir um gênero e uma orientação 

sexual.

    A Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) trouxe, em seu relatório sobre a violên-

cia contra a população LGBTI, informações 

que demonstram que a temática das pessoas 

intersexo ainda possui uma invisibilidade nos 

países amer icanos.  Um assunto tão 

importante que interessa não somente a 

medicina, mas também ao Direito e a 

Psicologia, entre outras áreas do conhe-

cimento, não pode viver à margem da agenda 

oficial dos países que compõem a Organi-

zação dos Estados Americanos (OEA).

    A ampla maioria das crianças intersexo não 

possuem complicações de saúde que 

coloquem em risco a própria vida. No entanto, 

no nascimento, motivados pela equipe médica, 

os pais são impelidos a decidirem por cirurgias 

genitais desnecessárias para “correção” do 

sexo da criança. O argumento médico é 

motivado por estereótipos preconceituosos 

que desrespeitam os direitos fundamentais 

das crianças, dentre eles o direito à inte-

gridade, ao desenvolvimento saudável e a 

identidade sexual.  

Mas há dois exemplos de respeito aos direitos 

das pessoas intersexo que advém dos países 

americanos, dignos de serem seguidos pelos 

demais. É o caso do Chile que regulamentou 

na saúde pública normas e procedimentos que 

visam respeitar a autonomia, a identidade 

sexual e o desenvolvimento digno das crianças 

intersexo. “Se instruye que se detengan los 

tratamientos innecesarios de 'normalización' 

de niños y niñas intersex, incluyendo cirurgias 

genitales irreversibles hasta que tengan edad 

suficiente para decidir sobre sus cuerpos” e 

assim, nesses termos, restou definida a norma 

que orienta os profissionais chilenos em 

saúde.              

  O outro exemplo vem da Colômbia, mas 

nesse caso, a luta se deu no campo jurídico, 

mais precisamente na Corte Constitucional 

Colom-biana. Desde a década de 90 que 

naquele país é proibido outra pessoa definir o 

sexo ou o gênero da criança, inclusive os pais, 

sob o fundamento jurídico do respeito à 

autonomia individual, ao desenvolvimento da 

criança e à identidade sexual. Pois, estamos 

falando de cirurgias irreversíveis e de uma 

decisão de cunho privado, ou seja, uma 

decisão tão importante deve ser tomada por 

quem realmente tem interesse e é afetado por 

tal decisão.

   Nesse sentido, os pais, no entender da 

jurisprudência colombiana, não possuem o 

direito de escolher pelos seus filhos algo que 

desrespeita a dignidade da própria prole, ou 

seja, de outra pessoa. Em relação aos países 

americanos ainda há muito o que avançar no 

reconhecimento e no respeito aos direitos 

fundamentais da criança intersexo, tais como: 

a identidade sexual, a autonomia pessoal e o 

livre desenvolvimento da personalidade, 

embora o Chile e a Colômbia tenham firmado 

passos significativos para as garantias e a 

efetivação dos direitos humanos e funda-

mentais das crianças.
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Não há um argumento minimamente defen-

sável que justifique os juízos morais dos pais 

que decidem a suposta identidade sexual dos 

próprios filhos, pois, quem garante que eles 

não podem ser felizes na vivência diferenciada 

da sexualidade que possuem? É possível ter 

uma vida digna sem passar por várias cirurgias 

genitais, o exemplo vem dos depoimentos da 

audiência na CIDH no corrente ano.      

   A CIDH fez uma audiência pública no dia 20 

de março de 2017 com a seguinte temática: 

“Situación de derechos humanos de las 

personas intersex en las Américas”.

Na própria audiência, pessoas intersexo se 

manifestaram afirmando que vivem uma vida 

digna com essa diferença sexual, por esse 

motivo, não desejam fazer (e não fizeram) 

nenhuma cirurgia genital “reparadora”, até 

porque não se repara algo que não precisa de 

reparos, já que a intersexualidade deve ser 

vista como uma expressão da diversidade 

sexual, em outras palavras, uma identidade 

sexual diferenciada que merece proteção 

constitucional como qualquer outra.

   A mexicana Laura, em seu depoimento na 

audiência, relatou que foi diagnosticada com 

uma das variáveis patológicas (hiperplasia 

suprarrenal congênita) da intersexualidade 

com um ano de idade e fez todo seu 

acompanhamento médico na iniciativa privada 

do México. Foi possível realizar todo apoio 

médico sem necessidade de cirurgias que, 

diga-se de passagem, se apresentam 

desnecessárias e caracterizam-se como 

tortura e maus tratos. Nessa perspectiva se 

posicionam alguns juristas dos países 

americanos em sua carta pública intitu-

lada“juristas contra la mutilación genital de 

personas intersex”.  

Assim, visibil izar a temática da inter-

sexualidade, retirando-a da discursiva 

marginal dentro do campo do direito, 

psicologia, medicina, ou qualquer outro ramo 

do saber é sobretudo um ato de resistência. É 

uma ação política que busca reconhecimento 

da condição humana que se apresenta na 

pessoa intersexo, fruto da diversidade sexual e 

não de uma patologia, como tem definido a 

medicina na maioria dos países, com 

raríssimas exceções.

   Portanto, com base no relato pessoal feito na 

CIDH de quem vive a realidade intersexo, há 

vida digna sem as cirurgias genitais. Ou seja, é 

possível a pessoa viver uma sexualidade 

humana fel iz  d iante da real idade da 

intersexualidade, sem realizar nenhum corte 

corporal, já que não se corrige o que não 

precisa de correção. Pois, no caso da 

intersexualidade, o que precisa mesmo é de 

RESPEITO, em especial à dignidade, à 

autonomia, ao desenvolvimento saudável e à 

identidade sexual.

  Charles Brasil, mestre em Direito pela 

Universidade de Brasília (UnB), Advogado e 

professor.



OAB Acre entrega carteira provisória a novos jovens advogados

Cerimônia ocorreu dia 1º de novembro

  Novos jovens advogados receberam a 

carteira provisória no dia 1° de novembro, na 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Acre (OAB/AC). O presidente da Seccional, 

Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, quem 

conduziu a cerimônia, disse que receber a 

carteira da Ordem significa muito mais que o 

direito para exercer a profissão.

  “Lutar pela democracia é fundamental, 

principalmente no momento delicado em que 

nosso país se encontra. Peço a toda visão 

crítica para lutar pelo fim da impunidade, por 

um Poder Judiciário democrático, eficaz, 

eficiente, produtivo, sempre sabendo que a 

carteira da OAB é muito mais que a possi-

bilidade de representação em juízo, mas 

verdadeiro passaporte para o exercício de 

cidadania plena”.

   Durante a cerimônia de entrega, Rodrigues 

falou sobre o trabalho de algumas das mais de 

25 Comissões existentes na OAB/AC e 

convidou os novos jovens advogados a 

fazerem parte das Comissões e serem ativos 

na Ordem. O presidente da OAB/AC ressaltou 

ainda o trabalho da Caixa de Assistência dos 

Advogados do Acre (CAAAC) e das mulheres 

advogadas dentro da OAB/AC, que repre-

sentam cerca de 40% da classe.  

  Para a nova jovem advogada, Gicielle 

Rodrigues, receber a carteira significa o início 

da realização profissional. “Todos que 

receberam a carteira hoje lutaram muito para 

estar aqui e fazer parte dessa grande 

instituição que é a OAB. Chegar até aqui exige 

muita superação, mas vale muito a pena, é a 

recompensa de todo esforço e desafio”, 

afirmou.

  Também esteve presente na cerimônia de 

entrega de carteira o advogado Jeison Farias, 

representando a Comissão da Jovem Advo-

cacia (CJA) da OAB/AC. 

Curso Reforma Trabalhista foi realizado em Rio Branco

  O CERS Porto Velho realizou em Rio 

Branco, em parceria com a ESA/AC e a Ordem 

dos Advogados do Brasil – Seccional Acre 

(OAB/AC), o curso presencial Reforma 

Trabalhista.

    Foram dois encontros aos sábados, nos dias 

11 e 18 de novembro, das 8h às 11h20 e das 

13h às 16h20, na sede da OAB/AC, totalizando 

16 horas/aula de carga horária total.

  O curso abordou, de maneira objetiva e 

didática, todas as alterações promovidas pelas 

Leis nº 13.429/2017 e nº 13.467/2017 nas 

normas de direito individual, coletivo e 

processual do trabalho.



  A Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Acre (OAB/AC) entregou dia 9 de 

novembro, carteira provisória para novos 

advogados. A solenidade ocorreu na sala do 

Conselho Pleno com a presença de conse-

lheiros e convidados. 

   Na ocasião, o presidente da OAB/AC, 

Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, agradeceu 

a presença dos conselheiros e familiares dos 

novos jovens advogados. “Quero parabenizar 

por esta vitória e pelo que ela representa. A 

advocacia é uma profissão linda, na qual 

lutamos pela dignidade, liberdade, demo-

cracia, defesa do patrimônio, pela probidade 

na gestão pública. Não podemos esquecer 

isso. Lutem, estudem, trabalhem com ética e 

resiliência”, afirmou. 

   Durante a solenidade Rodrigues falou ainda 

sobre o trabalho das comissões e convidou os 

novos jovens advogados a fazerem parte de 

alguma delas, além de contar um pouco sobre 

a história da Seccional, que nos últimos dez 

anos vive um grande crescimento e reestru-

turação. 

  Segundo o novo jovem advogado, Lael 

Negreiro de Lima, obter a carteira da Ordem é 

uma luta árdua. “Receber a carteira hoje 

significada uma vitória. Desde o terceiro ano 

da faculdade estagiei em escritórios de 

advocacia e esta carteira realmente era muito 

almejada por mim. Estou muito feliz”, disse. 

   No decorrer da solenidade tiveram palavra o 

presidente da Comissão de Assuntos Legis-

lativos, Thalles Vinicius de Souza Sales, 

representando as comissões da OAB/AC; o 

conselheiro seccional Ismael da Cunha Neto, 

representando os demais conselheiros; a 

conselheira seccional Núbia Musis, repre-

sentando as mulheres; o presidente da 

Comissão de Controle de Publicidade, 

Ferdinando Farias; e representando a Caixa 

de Assistência dos Advogados do Acre 

(CAAAC), Andresson da Silva Bomfim, 

suplente da CAAAC. 

OAB Acre realiza entrega de carteira provisória durante 
sessão do Conselho Pleno

Solenidade ocorreu dia  9 de novembro



Novos jovens advogados recebem carteira provisória da OAB Acre

Vice-presidente Marina Belandi conduziu a 
cerimônia dia 23 de novembro
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  Mais seis novos jovens advogados entra-

ram para o time da Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional Acre (OAB/AC). No dia 23 de 

novembro, a vice-presidente da Seccional, 

Marina Belandi, conduziu mais uma entrega de 

carteira provisória.

  Na ocasião, Belandi expressou sua felicidade 

em participar do momento tão importante na 

vida dos presentes e falou brevemente sobre o 

trabalho desenvolvido pela OAB/AC através 

das mais de 26 comissões. 

    Felicidade compartilhada também pela nova 

jovem advogada, Charyelly Porto Chaves. 

Para ela, receber a carteira da Ordem é 

sinônimo de vitória. “Estou muito feliz e grata,

pois foram meses de estudo e dedicação. 

Quero agradecer também a OAB/AC, em 

nome da vice-presidente Marina Belandi, que 

nos acolhei e deu várias dicas importantes”, 

ressaltou.

   Participaram da solenidade, a presidente da 

Comissão de Assistência, Defesa e Prerro-

gativas da OAB/AC, Helane Christina, que 

falou sobre as diversas violações sofridas pela 

classe e se dispôs a ajudar os novos advo-

gados; o advogado Anderson Bonfim, repre-

sentou a Caixa de Assistência dos Advogados 

do Acre (CAAAC) e contou sobre os benefícios 

disponíveis à classe; o advogado Rafael 

Teixeira Sousa e Fernanda Oliveira, procu-

radora da OAB/AC. 



  Lei Federal n. 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia): Art. 31 O advogado deve  pro-

ceder de forma que o torne merecedor de 

respeito e que contribua para o prestígio da 

classe e da Advocacia. Código de Ética da 

Advocacia: Art. 1º O exercício da advocacia 

exige con-duta compatível com os preceitos 

deste Có-digo, do Estatuto, do Regulamento 

Geral, dos Provimentos e com os demais 

princípios da moral individual, social e 

profissional.  Art. 2º (...) Parágrafo único. São 

deveres do Advogado: I – preservar, em sua 

conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da 

profissão, zelando pelo seu caráter de 

essencialidade e indis-pensabilidade; As 

regras fundamentais acima destacadas são 

muito mais que meros aconselhamentos 

restritos à atividade-fim da Advocacia, mas 

verdadeiros conceitos deontológicos a quem 

tem a sagrada missão de lutar e defender a 

 

 

 vida, liberdade, dignidade, patrimônio, entre 

tantos outros bens de elevada magnitude.

Advogado que se presta à fanfarronice, bra-

vatas, incontinências públicas e até a prática 

de ilícitos é um NÃO advogado e assim será 

considerado pela OAB/AC.

    O profissional que de forma incauta publiciza 

comportamento temerário, evidenciando 

conduta criminosa será chamado à respon-

sabilidade de acordo com as normas da Insti-

tuição, sem prejuízo de chamamento próprio 

na seara do Poder Judiciário.

   Tal qual somos voluntariosos na defesa de 

nossas Prerrogativas, somos igualmente 

obstinados no compromisso com a ética, com 

a moral e com o comportamento compatível 

com a nobre missão da Advocacia.

Marcos Vinícius Jardim Rodrigues

Presidente da OAB/AC

Carlos Venicius Ferreira Ribeiro Júnior

Presidente da ABRACRIM/AC

Nota Pública



OAB Acre suspende preventivamente advogado 
Manoel Elivando Batista de Lima Júnior
Decisão ocorreu dia 24 de novembro 

  Nesta sexta-feira, 24 de novembro, a 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Acre (OAB/AC) suspendeu preventivamente a 

inscrição do advogado Manoel Elivaldo Batista 

de Lima Júnior, após manifestação de conduta 

incompatível com a advocacia. Leia abaixo a 

decisão na íntegra: 

DECISÃO

     Ganharam as redes sociais e os noticiários 

os vídeos e imagens do profissional MANOEL 

ELIVALDO BATISTA DE LIMA JÚNIOR em 

condutas manifestamente incompatíveis com 

a Advocacia, num primeiro momento portando 

armamento adulterado e numa segunda 

oportunidade realizando gravosas decla-

rações, distorcendo e deturpando a profissão 

da advocacia.

   O artigo 31 da Lei Federal n. 8.906/94 

(Estatuto da Advocacia) estabelece que “O 

advogado deve proceder de forma que o torne 

merecedor de respeito e que contribua para o 

prestígio da classe e da Advocacia”.

Do mesmo modo, o Código de Ética da 

Advocacia, em seu artigo 1º, exige entre 

outros, conduta compatível com os princípios 

da moral individual, social e profissional, 

estabelecendo que é dever do advogado 

“preservar, em sua conduta, a honra, a 

nobreza e a dignidade da profissão, zelando 

pelo seu caráter de essencialidade e 

indispensabilidade”. (Art. 2º, Parágrafo único, 

“I”).

  Advogado que deliberadamente grava e 

divulga mídia proclamando “sou bandido 

mesmo”, vinculando a odiosa expressão ao 

sagrado direito da advocacia deve responder 

por sua malsinada conduta e, para tanto o 

Tribunal de Ética e Disciplina in continenti 

instaurou o devido Procedimento Adminis-

trativo Disciplinar para que, respeitado o direito 

de defesa do profissional, responda por seus 

atos em processo adequado de julgamento.

Ocorre que, diante da gravidade dos fatos, as 

declarações do profissional tomaram pro-

porções assombrosas, repercutindo nega-

tivamente no conceito da classe que estu-

pefata exige medida imediata visando 

guarnecer a profissão e a credibilidade que os 

profissionais da advocacia nutrem perante a 

sociedade.

   Decerto, debalde são as mensagens via 

WhatsApp, redes sociais, telefones, e-mails 

pedindo postura da OAB/AC consentânea com 

a gravidade dos fatos que, por sua vez, foram 

divulgados em todos os meios de comu-

nicação eletrônicos, em alguns sites jorna-

lísticos por mais de uma oportunidade.

    Nada obstante, chega-me a notícia que a 

partir do evento, o Instituto de Administração 

Penitenciária do Acre – IAPEN, baixou portaria 

determinando vigorosa revista dos advogados 

nos estabelecimentos prisionais do Estado, 

decisão que embora injusta e generalizada, 

tem seu nascedouro na aleivosa conduta ora 

fustigada.

  Convenço-me, pois, da necessidade de 

medida imediata, visando estancar a gravosa 

repercussão dos atos tomados pelo advogado 

MANOEL ELIVALDO BATISTA DE LIMA 

JÚNIOR e o faço com espeque no artigo 52, VI, 

XXI e XXIV do Regimento Interno da OAB/AC, 

verbis:
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   Art. 52 – Compete ao Presidente da 

Seccional, além do disposto na Lei 8.906/94 e 

no Regulamento Geral da Ordem: 

  VI - tomar medidas urgentes em defesa da 

classe ou da Ordem e cumprir o disposto no 

art. 44, I, da Lei 8.906/94; 

  XXI - resolver os assuntos urgentes, ad 

referendum do Conselho, editando os atos 

necessários; 

   XXIV - tomar medidas urgentes em defesa da 

classe ou da Ordem. 

   No mesmo diapasão, o artigo 70, § 3º, da Lei 

n. 8.906/94 estabelece o poder de cautela em 

casos de repercussão prejudicial à dignidade 

da advocacia, como soi acontecer e, no âmbito 

das atribuições legalmente estatuídas, cabe-

me tutelar a higidez do conceito e credibilidade 

que irradia de tão nobre Instituição, que 

historicamente tem prestado relevantes 

serviços ao amadurecimento democrático da 

nação brasileira.

Medida Cautelar, inclusive encontra-se 

espelho já no judiciário, tal qual decisão:

Assim, com fundamento nos artigos 52, VI, 

XXI, e XXIV do Regimento Interno da OAB/AC 

e artigo 70, § 3º, da Lei n. 8.906/94, decido 

SUSPENDER PREVENTIVAMENTE A INS-

CRIÇÃO DO ADVOGADO 4677 DOS QUA-

DROS DA OAB/AC, pelo prazo de 90 (noventa) 

dias, ad referendum do Conselho Pleno da 

OAB/AC.

  Determino as medidas de praxe no sistema 

eletrônico da OAB/AC, visando o cumprimento 

desta decisão. 

Notifique-se o Advogado.

   Agende-se com a urgência que o prazo 

requer sessão Extraordinária com conselho 

pleno.

     Oficie-se o Tribunal de Justiça do Estado do 

Acre,  a Coordenadoria dos Juizados 

Especiais, os Juízes de todas as Comarcas, os 

Diretores dos Fóruns, o IAPEN, a Secretaria de 

Segurança Estadual, os Ministérios Públicos 

Federal e Estadual e a Superintendência da 

Polícia Federal no Estado do Acre. 

Cientifiquem-se o Presidente do TED/AC e os 

Conselheiros Seccionais e Federais da 

OAB/AC. 

    Expeça-se, enfim, ofício ao Presidente do 

Conselho Federal da OAB.

Cumpra-se.

Rio Branco, Acre, 24 de novembro de 2017.

Marcos Vinícius Jardim Rodrigues

Presidente da OAB/AC
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