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DECISÃO 
 

Encerrado o período de inscrições e processados os dados, verificou-se a           
existência de pendências no requerimento de três advogados. 

O primeiro, da advogada SULEMA DE ALENCAR TEIXEIRA, que enviou          
dois pedidos de cadastramento, diferenciados apenas no que tange às comarcas de            
Senador Guiomard e Xapuri. 

No primeiro, recebido no dia 27.06.2018, às 21h:20min, a requerente          
selecionou, na área cível, a comarca de Senador Guiomard e não selecionou a             
comarca de Xapuri. Na área criminal, ela selecionou a comarca de Xapuri. 

No segundo, recebido no dia 28.06.2018, às 22h:45min, a requerente, na           
área cível, não selecionou a comarca de Senador Guiomard e selecionou a comarca             
de Xapuri. Na área criminal, ela não selecionou a comarca de Xapuri. 

Destaco que a ferramenta de inscrição permitia, durante o período de           
inscrição, a alteração das opções selecionadas, mesmo que já houvesse sido           
finalizado o formulário. Dessa forma, era possível à requerente alterar sua opção de             
atuação enquanto ainda estivesse aberto o prazo de inscrição, valendo, portanto, a            
opção mais recente. 

A referida advogada, todavia, provavelmente porque não estava ciente         
dessa possibilidade, valeu-se do duplo requerimento. Concluo, portanto, que o          
segundo requerimento recebido é o que deve prevalecer, pois representa a opção            
de atuação mais recente da requerente. 

Sendo assim, determino a exclusão do requerimento da referida         
advogada recebido em 27.06.2018, às 21h:20min do cadastro de advogados          
dativos, mantendo-se o mais atual, recebido no dia 28.06.2018, às 22h:45min. 

A segunda pendência foi encontrada no requerimento de LEVI BEZERRA          
DE OLIVEIRA, que, apesar de preencher adequadamente o formulário de inscrição,           
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com todos os dados exigidos, equivocou-se no envio do requerimento,          
apresentando documento diverso. 

Sendo assim, concedo o prazo de 01 dia para que o referido advogado             
apresente o documento correto, sob pena de indeferimento de seu cadastro. 

Por fim, encontrou-se problema no pedido de inscrição do advogado          
CLEFSON DAS CHAGAS LIMA ANDRADE. Segundo o carimbo eletrônico de          
recebimento gerado pelo sistema, seu requerimento foi apresentado às         
00h:03min:59seg do dia 07.07.2018, ou seja, fora do período de inscrições previsto            
no edital (item 1.1). 

Por este motivo, indefiro a inscrição do advogado CLEFSON DAS          
CHAGAS LIMA ANDRADE. 

Publique-se. 

Rio Branco, 11 de julho de 2018. 

 
 
 

Maria Lídia Soares de Assis 
Procuradora-Geral do Estado do Acre 

 
 


