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Requerente: Presidência da OAB/AC. 

Requerido: Manoel Elivaldo Batista de Lima Júnior - OAB/AC 4.677. 

Assunto: Instauração de Processo Ético Disciplinar - Suspensão Cautelar de inscrição. 

 

DECISÃO 

 

No último dia 22 de abril de 2019, o advogado MANOEL ELIVALDO BATISTA 

DE LIMA JÚNIOR, OAB/AC 4.677, foi novamente preso, desta feita em flagrante delito, 

prisão esta já convertida em preventiva, pela prática de condutas delituosas descritas no Código 

Penal brasileiro, em condutas manifestamente incompatíveis com a Advocacia, num primeiro 

momento ameaçando a integridade física e psíquica de uma mulher e numa segunda 

oportunidade perseguindo-a numa unidade policial desta Capital. 

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”). 

As reiteradas condutas praticadas pelo profissional têm trazido desconforto à toda 

a advocacia, que se vê constrangida por ostentar em seus quadros alguém que deliberadamente 

grava e divulga mídia proclamando “sou bandido mesmo” (já tendo sido, inclusive, condenado 

em segundo grau por este fato), que se utiliza de redes sociais para fazer apologia a facções 

criminosas e à criminalidade como um todo, valendo-se para tanto de códigos e símbolos do 

submundo da marginalidade, e que, agora, não satisfeito em ameaçar e perseguir uma pessoa 
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com a qual já teria mantido relação íntima, segue em seu encalço no interior de uma Delegacia 

de Polícia. 

Isso demonstra a total falta de idoneidade moral para que tal pessoa permaneça na 

condição de advogado, posição esta que pode até mesmo ser utilizada com o desvirtuamento 

das prerrogativas das quais é destinatário por força de lei, para a prática de condutas ilícitas de 

igual jaez. 

Diante da gravidade dos fatos, a conduta do profissional tomou proporções 

assombrosas, repercutindo negativamente no conceito da classe que estupefata exige medida 

imediata visando guarnecer a profissão e a credibilidade que os profissionais da advocacia 

nutrem perante a sociedade. 

Infelizmente, processo ético já instaurado por fatos pretéritos ainda não foi 

concluído pelo Tribunal de Ética e Disciplina, em razão da necessidade de cumprimento de seus 

procedimentos e garantia do devido processo legal e do contraditório, por isso inarredável a 

adoção de providências a fim de minorar os malefícios advindos a toda a classe em decorrência 

da insidiosa conduta do profissional. 

Daí advém a necessidade de medida imediata, visando estancar a gravosa 

repercussão dos atos praticados pelo advogado MANOEL ELIVALDO BATISTA DE LIMA 

JÚNIOR e o faço com sustentáculo no artigo 52, VI, XXI e XXIV do Regimento Interno da 

OAB/AC, que prevê: 

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. 
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Nesse mesmo eito, 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 a esta Presidência tutelar a higidez do conceito e a 

credibilidade que irradiam de tão nobre Instituição, que historicamente tem prestado relevantes 

serviços ao amadurecimento democrático da nação brasileira. 

Neste sentido, medidas cautelares com tal conteúdo encontram espelho já no 

judiciário, tal qual a decisão adiante transcrita: 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OAB. 

SUSPENSÃO PREVENTIVA DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 

MEDIDA ACAUTELATÓRIA PRATICADA PELO PRESIDENTE DA 

SECCIONAL AD REFERENDUM DO COLEGIADO. POSSIBILIDADE. 

A medida preventiva de suspensão preventiva do exercício profissional no 

território nacional encontra previsão no Regimento Interno (art. 67) e no 

Estatuto (art. 37) da OAB/RS, bem como na Lei n.º 8.906/94 (art. 70, §3º). 

Além disso, a decisão proferida pelo Presidente da Seccional, em caráter 

emergencial e precário, foi ratificada pelo Tribunal de Ética e Disciplina da 

OAB/RS, após a apresentação de defesa, referendendo a suspensão cautelar 

do profissional.  

(TRF4, AC 5020390-06.2014.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relatora 

VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 

11/09/2014) 

Assim, com fundamento nos artigos 52, VI, XXI, e XXIV do Regimento Interno da 

OAB/AC e no artigo 70, § 3º, da Lei n. 8.906/94, SUSPENDO PREVENTIVAMENTE A 

INSCRIÇÃO DO ADVOGADO MANOEL ELIVALDO BATISTA DE LIMA JÚNIOR, 

OAB/AC 4.677, DOS QUADROS 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 ao 

cumprimento desta decisão. 

Notifique-se o Advogado. 
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Inclua-se, com a urgência que o prazo requer e independente de pauta, o referendo 

da presente medida na Sessão Extraordinária do Conselho Pleno designada para o próximo dia 

25.04.2019 (quinta-feira). 

Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, ao IAPEN, à Secretaria de Polícia Civil, aos ministérios públicos Federal e 

Estadual e à Superintendência da Polícia Federal no Estado do Acre. 

Cientifiquem-se o Presidente do TED/AC, para a instauração de processo 

disciplinar a fim de apurar os fatos apontados na presente decisão, bem como o Corregedor da 

OAB/AC. 

Expeça-se, enfim, ofício ao Presidente do Conselho Federal da OAB dando-lhe 

ciência da medida adotada. 

Cumpra-se imediatamente. 

Rio Branco-AC, 24 de abril de 2019. 

 

 

 

Erick Venâncio Lima do Nascimento 

Presidente da OAB/AC 


