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Ofício-163 Subseção OAB/ES n° 001/ 2020 

Ao Excelenússimo Senhor, 

Welinton Virgílio Pereira, 

Prefeito ~Iunicipal de Iúna-E 

Iúna-E , 27 de fevereiro de 2020. 

:\ ssunto: D oação de terreno público municipal. Construção de uma sede própria para 

a 163 Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Espírito Santo 

Exmo. Senhor Prefeito, 

U tilizando-se do presente expediente, comparecemos à presença de Vossa 

Excelência para pleitear a doação de um lo te público municipal para a construção de uma 

sede própria para a 16" ubseção da Ordem dos AdYogados do Brasil - eção do Espírito 

anto. 

A Ordem dos Advogados do Brasil é instituição com histórico de participação 

decisiva em momentos ch·icos e democráticos em nosso país. Entidade representativa dos 

advogados brasileiros tem entre suas finalidades, para além das atividades regulatórias e 

fi scalizatórias do exercício profissional da advocacia, a decisin missão de guardiã do Estado 

Democrático de Direito, aruando sempre na aplicação e na defesa da ordem jurídica. 

A atividade da advocacia, inclusive, foi erigida a princípio constirucional com a 

promulgação da Constituição cidadã de 1988. Em seu arr. 133, o constituinte originário 

prescreveu que "O advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo 

inviolável por seus atos e manifestações no exercido da profissão, nos limites da lei". 

Pode-se, com efeito, afirmar que as ubseções (órgão de caráter regional) e as 

eccionais (órgão de caráter estadual) são de fato a casa dos advogados. Mas não só isso. É, 

simultaneamente, a casa que alberga a defesa intransigente da Constituição da República, dos 

direitos humanos, da justiça social c da boa aplicação das leis. 
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Para não ficar exclusivam ente no discurso, exemplifica-se a aruação da O rdem 

dos Advogados do Brasil, atualmente, no âmbito municipal, como verdadeiro órgão 

suplementar à aruação da Defensoria Pública Estadual, garantindo, só assim, aos cidadãos 

locais menos favorecidos o indispensável direito de acesso à Justiça. Ademais, desempenha

se importante papel de contro le nos Conselhos Municipal de Royaltes onde, por Lei 

Estadual, instituiu-se sua participação de forma perene. 

Nessa esteira, a construção de uma nova sede para a 16a ubseção contribuirá 

inevitavelmente na busca da contínua evolução da sociedade iunense, consolidando-se uma 

instituição tão importante em nosso município, o que certamente pavimentará o caminho 

para uma comunidade mais justa e mais consciente dos seus direitos e deYeres. 

Assim sendo, pleiteamos a doação de um terreno público municipal para a 

construção de uma sede própria para 16a Subseção, que já tem verba aprovada pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados p ara a consecução de t al fim. 

É cediço que se faz imprescindível a respectiva autorização legislativa para 

disposição de patrimônio municipal. Logo, desde já se requer que, ultimado os 

procedimentos mternos no Executivo, encaminhe-se o de,·ido projeto de lei à Câmara 

Municipal, para, desse modo, tornar higida alienação do bem à 16a ubseção. 

Sendo o que cumpre por ora, recoloco a 16a subseção à disposição para 

quaisquer contribuições que entendam pertinentes e, oportunamente, reafirmo os votos de 

elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

L tHRISTIAN H E QUES N EVES 

PRESIDE TE DA 16• UBSEÇÃO DA OAB/ E 
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