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Centenas de pessoas prestigiam 
o X Baile do Rubi 2017

Evento foi promovido no último sábado, 12, na Maison Borges

Muita festa, dança e música até o sol raiar! 

Assim foi o  X Baile do Rubi, no dia 12, na 

Maison Borges. Centenas de pessoas 

prestigiaram a festa que há dez anos 

marca as comemorações do Dia do Advogado 

e neste ano, especialmente, a celebração dos 

85 anos de criação da OAB no Acre. Para o 

presidente da Seccional, Marcos Vinícius 

Jardim Rodrigues, a noite foi muito especial. “O 

Baile é uma forma de homenagear a 

classe que sofre muito estresse no dia a dia. 

Todos os anos mostramos nossa ousadia para 

fazermos uma festa cada vez melhor, bonita e 

mais requintada. Temos o di re i to de 

comemorar nosso dia da melhor forma”, 

diz. A melhor festa! Esta foi a descrição do X 

Baile do Rubi, pelo presidente da Comissão de 

Propaganda Irregular da Seccional, 

advogado Ferdinando Farias. “O Baile do Rubi 

é um dos melhores eventos que temos hoje e já 

virou tradição, originada pelo nosso saudoso 

Barão, Florindo Silvestre Poersch. 
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Em uma rede social Lucas Dourado afirmou 

que o X Baile do Rubi foi “maravilhoso! Uma 

noite realmente incrível”, expressando o 

desejo de prestigiar a edição de 2018.   

Desde que ele institucionalizou a festa, ela tem 

sido uma grande revolução para comemorar e 

festejar nossa profissão e confraternizar com 

os colegas”, afirma.

O vencedor da promoção da OAB/AC, Lucas 

Dourado, que ganhou entrada para o baile 

após publicar a chamada para o evento e ter 

mais de 400 compartilhamentos, também 

esteve presente. 

A OAB/AC agradece a presença de todos e 

expressa o sentimento de alegria por mais uma 

edição de sucesso do Baile do Rubi. 
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Evento aconteceu na semana passada, em Brasília

OAB Acre participa do IV Encontro Nacional de Prerrogativas

O presidente da Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), Marcos 

Vinícius Jardim Rodrigues, e a presidente da 

Comissão de Defesa, Assistência das 

Prerrogativas, Helane Christina, participaram 

do IV Encontro Nacional de Prerrogativas, em 

Brasília. 

O presidente nacional da OAB, Claudio 

Lamachia, realizou a abertura do evento e 

falou da importância das prerrogativas, não 

somente para a classe, mas para toda a 

sociedade. Ele homenageou o trabalho dos 

dirigentes do Sistema de Prerrogativas da 

OAB e da Caravana das Prerrogativas.

Para o presidente da OAB/AC, Marcos Vinícius 

Jardim Rodrigues, participar do evento foi um 

m a r c o  h i s t ó r i c o .  “ F o r a m  d i a s 

importantíssimos. Fomos ao Senado Federal, 

Supremo Tribunal Federal e ao Congresso 

levar as reivindicações da classe vinculadas às 

defesas das prerrogativas, que são nossas 
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garantias de uma atuação destemida e 

independente, como o cliente exige e a 

sociedade espera de um advogado. Estamos 

com uma expectativa muito grande, pois 

tramita no congresso um projeto de lei que 

criminaliza a violação das prerrogativas e é 

considerado uma das maiores conquistas da 

OAB e da advocacia”, ressalta. Rodrigues 

destaca ainda o estudo feito pela Seccional. 

“Levamos um raio-x do nosso estado com 

todos os problemas que envolvem a violação 

de prerrogativas, no que tange o respeito a 

advocacia pelas autoridades públicas e pelos 

poderes constituídos.

 Todas as seccionais fizeram o mesmo e a 

partir desses estudos o Conselho Federal fará 

u m a  c a r t a  n a c i o n a l  a  r e s p e i t o  d a s 

prerrogativas da classe.

Então tínhamos que estar lá cumprindo nossa 

função de representar a classe e a sociedade”, 

finalizou. 



'Queremos que o Estado tome providências efetivas para cumprir a Lei', 

diz o presidente da OAB Subseção Juruá João Tota

Advocacia dativa do Juruá realiza paralisação a fim de 
receber honorários atrasados

Advogados Dativos do Juruá realizaram paralisação 

no dia 31 de agosto, na Cidade da Justiça, em Cruzeiro 

do Sul. O motivo é a falta de pagamento dos honorários 

pelo Governo do Estado. Mais de 60 advogados apoiam 

o movimento em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e 

Rodrigues Alves. A paralisação é organizada pela 

Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Juruá, com 

apoio da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Acre (OAB/AC). 

O dativo exerce importante função, vez que em sua 

atuação, além de suprir a ineficiência do Poder Público 

no que atine aos investimentos necessários à 

Defensoria Pública, com estrutura hoje insuficiente para 

atender sua demanda, tem a fundamental importância 

de evitar a estagnação dos processos judiciais.

No Estado Acre, visando democratizar o processo de 

escolha dos advogados dativos, antes restrito a um 

pequeno grupo de profissionais, foi editada a lei 

estadual nº 3.165/2016, que estabelece critérios para a 

nomeação e remuneração dos advogados dativos, 

inclusive com prazo máximo para o pagamento 

administrat ivo dos honorários arbitrados 

judicialmente. 

Porém, os advogados nomeados judicialmente têm 

encontrado grandes dificuldades para receber os 

respectivos honorários no prazo e na forma definidos, 

fato que causa constrangimento à classe, porquanto 

foi o próprio Poder Executivo o autor da lei que 

prevê a sua obrigação de remunerar os serviços 

demandados pelo Poder Judiciário. 

“Sofremos descaso tanto do Poder Executivo quando do 

Tribunal de Justiça, que mais se beneficia com o 

trabalho dos dativos. Para receber os honorários dos 

serviços prestados os advogados precisam pleitear via 

administrativamente, mas ninguém consegue receber. A 

Procuradoria Geral do Estado – PGE joga a 

responsabilidade para a Secretaria da Fazenda que por 

sua vez acusa a PGE, nisso temos colegas que 

ingressaram com pedido administrativo em novembro 

de 2016 e até hoje não receberam, sendo que a própria 

lei dos dativos prevê 60 dias para o recebimento dos 

honorários”, explica o presidente da OAB Subseção 

Juruá João Tota. 

Ainda segundo Tota, o advogado dativo é penalizado 

três vezes. “Inicialmente ele precisa aguardar o tramite 

do processo para no final do mesmo ser constituído 

título executivo, quando ele vai receber os honorários. 

Depois ele tem que ingressar administrativamente e 

esperar o trânsito em julgado administrativo e terceiro 

quando ele não consegue receber e precisa entrar com 

execução para isso”, diz.

Com a paralisação, a Subseção Juruá espera 

soluções efetivas e maior valorização da advocacia 

como um todo. “O que sofremos no Juruá não é diferente 

no resto do estado. Entendemos que não temos essa 

valorização, desde o Tribunal de Justiça ao Poder 

Executivo. Esperamos ainda que o estado pague 

definitivamente o que deve e não fique enrolando como 

tem feito. Caso o estado não resolva, queremos que o 

Tribunal de Justiça uniformize os procedimentos dos 

dativos e dê mais celeridade nas execuções de caráter 

elementar dos advogados”, ressalta. 



O presidente da OAB Acre, Marcos Vinícius 

Jardim Rodrigues, parabenizou a advocacia 

do Vale do Juruá pela iniciativa. “A paralisação 

é necessária e corajosa, diante da renitência 

do Poder Executivo em cumprir com sua 

obrigação de honrar com os honorários dativos 

estabelecidos em favor dos advogados que 

trabalharam exatamente para suprir a 

ineficiência do poder público que não investe 

adequadamente na Defensoria Pública e 

assim o cidadão com poucos recursos, já 

alijado de tantos direitos, se vê impedido de 

acessar a Justiça. Ou seja, mesmo carregando 

nos ombros a missão que é do Poder 

Executivo, ainda assim o advogado não é 

merecedor do devido respeito. Chega de 

t r a b a l h a r  d e  g r a ç a ,  s e m  o  d e v i d o 

reconhecimento e de carregar sozinho uma 

obrigação que não é da advocacia!”, declara. 

O conselheiro federal da OAB, Erick Venâncio, 

também manifestou seu apoio à classe afirmando 

que não existe outro meio de combater o 

estelionato praticado pelo Estado com edição da 

Lei dos Dativos. “Chamada a buscar uma solução 

legal consensuada para a questão, a OAB/AC foi 

parceira, discutindo os termos da proposição 

legislativa e dando total apoio a ela, na perspectiva 

de que, estabelecidos prazos e valores, o Estado 

deixaria de lado a sua renitência em pagar as 

verbas alimentares devidas aos advogados por 

serviços efetivamente prestados. Eis que tudo não 

passava de um simulacro de boa-fé, que, a um só 

tempo, enganou a instituição e ludibriou a 

Advocacia Acreana. A Advocacia do Juruá, com 

essa iniciativa, honra o preceito deontológico 

norteador da nossa profissão”. 
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OAB/AC ingressa como amicus curiae em processo que buscava a aplicação 

da contagem de prazos em dias úteis nos juizados especiais cíveis

Recurso inominado foi considerado intempestivo em razão da contagem de prazo 

em dias corridos, contrariando o CPC/2015

A Comissão de Defesa, Assistência e 

Prerrogativas da OAB/AC foi acionada pelo 

Conselheiro Seccional Adriano Drachenberg 

para ingressar como amicus curiae, em 

Mandado de Segurança impetrado em face de 

decisão oriunda do 3º Juizado Especial Cível.

No caso em tela, o advogado não teve seu 

recurso inominado conhecido, em razão de 

sua intempestividade. Ocorre que a expiração 

do prazo se deu com a contagem de prazo em 

dias corridos, e não em dias úteis, conforme 

prevê o código de processo civil.

O Mandado de Segurança objetivava o 

conhecimento do recurso inominado, bem 

como a uniformização do entendimento da 1ª 

Turma Recursal acerca da contagem dos 

prazos processuais em dias úteis.

A vice-presidente da OAB/AC, Marina Belandi, 

realizou a sustentação oral na sessão do dia 10 

de agosto de 2017, e, por maioria, a 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais concedeu a 

ordem, entendendo pela aplicação da 

contagem de prazo estabelecida pelo código 

de processo civil no âmbito dos juizados 

especiais. “Nosso objetivo era uniformizar o 

sistema processual acreano quanto à 

c o n t a g e m  d o s  p r a z o s  p r o c e s s u a i s , 

estendendo o que determina o novo Código de 

Processo Civil ao âmbito dos juizados 

especiais. Entendemos que a justiça precisa 

ser uma só!”, declara Belandi.



Curso ocorreu no último sábado (26) na sede da Seccional

Comissão da Jovem Advocacia da OAB Acre realiza X Curso de 
Iniciação à Advocacia

Como parte das comemorações do mês do 

advogado a Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Acre (OAB/AC), por meio da 

Comissão da Jovem Advocacia, realizou a 

primeira parte do X Curso de Iniciação à 

Advocacia, no dia 26 de agosto, em parceria 

com a ESA.

Para o presidente da Comissão, Marília 

Gabriela, o curso é uma forma de mostrar 

aspectos práticos do dia a dia ao advogado aos 

advogados que estão iniciando sua profissão. 

“O curso é uma oportunidade para jovens 

advogados aprofundarem os conhecimentos 

p r á t i c o s  d e  d i v e r s a s  á r e a s ,  c o m o 

prerrogativas, ética, publicidade, gestão de 

escritório, tributação, prática em audiência 

crimina, trabalhista e Juizados Especiais, bem 

Os palestrantes do primeiro dia do curso 

foram: o presidente da OAB/AC, Marcos 

Vinícius Jardim Rodrigues; o presidente da 

Comissão de Mediação, Conciliação e 

Arbritragem da OAB/AC, Felippe Nery; o 

advogado Gilliard Nobre Rocha, a presidente 

da Comissão da Jovem Advocacia, Marília 

Gabriela e o representante da ESA, Marcos 

Paulo Gomes.

No próximo sábado, 02 de setembro, das 8h às 

17h, haverá a continuação do curso, no qual 

serão abordados os temas: CAAAC, Marketing 

e Publicidade na Advocacia, Prática em 

Audiência Criminal, Ética Profissional/TED, 

Prerrogativas, Cobrança de Honorários e 

Prática em Audiência Trabalhista.  



Emoção e homenagem marcam entrega de carteira 
definitiva nº 5 mil na OAB/AC

Solenidade, ocorrida na última quarta-feira (23), registrou 

a marca de cinco mil carteiras entregues

O mês de agosto é triplamente especial para 

a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Acre (OAB/AC). A Seccional além de 

comemorar o Dia do Advogado (11 de agosto) 

e os 85 anos de fundação no Acre, celebrou dia 

23, durante a solenidade de entrega de 

credenciais, a marca de cinco mil carteiras 

definitivas expedidas. 
Durante a solenidade, o presidente da 
OAB/AC, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, 
falou do prazer em conduzir um momento tão 
importante. Ele também abordou dificuldades 
da classe. “Neste mês, além de todas as 
celebrações, comemoramos dez anos de 
administração da Seccional, iniciada pelo 
saudoso Barão (Florindo Silvestre Poersch, 
ex-presidente da OAB/AC). Então, é inevitável 
refletirmos sobre tudo que passamos e 
trabalhamos para transformar a OAB/AC no 
que é hoje. De um total quadro de inexistência, 
transformamos nossa OAB numa Instituição 
forte e respeitada, com inúmeros serviços 
prestados à classe e à sociedade, através de 
centenas de abnegados advogados que todos 
os dias se dedicam à causa da advocacia 
acreana. Sabemos que as dificuldades são 
inúmeras, constantes e crescentes. Temos 
prerrogativas violadas, problemas com 
processo eletrônico, com aviltamento de 
honorários, dentre outros, mas não arredamos 
de nossa missão. Ser advogado é um grande 
desafio. A carteira que recebem hoje é muito 
mais que uma autorização para exercer a 
profissão, mas um passaporte da cidadania. A 
função de todos é fazer deste país um lugar 
mais justo e igualitário. Contem sempre com a 
OAB/AC”, disse durante discurso. 

Ainda durante a entrega de carteira, Rodrigues 

realizou homenagem ao novo advogado de 

número cinco mil. “Leve essa homenagem 

com muito carinho e guarde no seu ambiente 

de trabalho, como prova de nossa fé num início 

de uma belíssima carreira de trabalho, 

sucesso e muita ética. Parabéns”, declarou. 

Apelidado pelo dispositivo de honra de “doutor 

c inco mi l” ,  o novo advogado Wil l iam 

Fernandes Rodrigues falou sobre a emoção 

que sentia. “O sentimento é muito grande, 

principalmente porque além de receber a 

car te i ra  defin i t i va  a inda receb i  uma 

homenagem da OAB/AC, que é uma 

instituição de grande respeito e renome. A 

emoção com certeza é redobrada. Este é um 

ponta pé inicial muito grande e, como disse o 

presidente, comecei com o pé direito”, afirmou. 
Participaram da solenidade a vice-presidente 
da OAB/AC, Marina Belandi; diretora-
tesoureira da Seccional, Cláudia Sabino; 
presidente da Comissão da Mulher Advogada, 
Socorro Rodrigues; presidente da Comissão 
da Jovem Advocacia, Marília Gabriela; e os 
conselheiros federais João Paulo Aguiar e 
Sérgio Quintanilha. Na ocasião, também foi 
registrada da presença da primeira advogada 
acreana, Maria Martins, que prestigiava a neta. 



'A emoção é muito grande', diz nova advogada durante 

solenidade na última quinta-feira, 24

OAB/AC entrega carteira provisória a novos jovens advogados

A Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Acre (OAB/AC) entregou dia 24 de 

agosto, mais de trinta carteiras provisórias a 

novos jovens advogados. A solenidade foi 

conduzida pela vice-presidente Marina 

Belandi. 

“É sempre um prazer recebê-los neste 

momento tão especial que é a entrega de 

carteira. Nós todos sabemos a batalha que é 

estudar durante cinco anos e abdicar de muitas 

coisas para chegar até aqui. A classe enfrenta 

m u i t a s  d i fi c u l d a d e s  e  v i o l a ç õ e s  d e 

prerrogativas, mas a OAB/AC está pronta para 

Muito emocionada, a nova jovem advogada 

Carolina Rocha de Souza, de 23 anos, disse 

que “o sentimento é inexplicável. A gente 

batalha tanto para conseguir a aprovação do 

exame e quando conseguimos é uma 

sensação de dever cumprido”. Participaram da 

solenidade a presidente das Comissões da 

Criança e do Adolescente e Ação Social, 

Iolanda Almeida, e a conselheira estadual da 

OAB/AC, procuradora Silvana Maues. 

Novos jovens advogados recebem carteira provisória das mãos da vice-presidente da OAB/AC Marina Belandi



A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Acre (OAB/AC) solicitou ao Poder Judiciário 

providências urgentes para facilitar o acesso de 

pessoas com deficiência no prédio dos Juizados 

Especiais Cíveis. A ins�tuição visa resguardar os 

direitos assegurados no Estatuto da Pessoa com 

Deficiência. De acordo com a Seccional, os 

e l e v a d o r e s  d o  p r é d i o  e n c o n t r a m - s e 

constantemente quebrados, por vezes pessoas 

ficam presas e jurisdicionados com deficiência tem 

dificuldade em acessar os andares superiores.

“A Gravidade dos fatos é plenamente percep�vel e 

não pode ser tolerada, mormente quando é 

patrocinada pelo Poder Judiciário, a quem 

 incumbe, em úl�mo plano, resguardar os direitos 

fundamentais da pessoa humana”, afirma o 

presidente da OAB/AC Marcos Vinícius Jardim 

Rodrigues.

Além de solicitar a regularização do prédio, 

para que o mesmo tenha acessibilidade, a 

Seccional busca ainda solução emergencial, 

como a disponibilização de atendimento das 

pessoas com deficiência ou limitação de 

mobilidade no térreo do prédio dos Juizados 

Especiais. 

Funcionários do TED e membros do Conselho Seccional da OAB/AC 
recebem curso sobre o Novo Código de Ética e Disciplina

Membros do Tribunal de Ética e Disciplina 

(TED) da OAB/AC e Conselheiros Seccionais 

participaram, no dia 18 de agosto, do curso de 

capacitação sobre os “Aspectos do Novo 

Código de Ética e Disciplina”, ministrado pelo 

secretário-geral do Tribunal de Ética da Bahia, 

advogado Rafael Barreto, que também é 

professor de Pós-Graduação da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), da Escola dos 

Magistrados da Bahia (EMAB) e da Escola 

Judiciária Eleitoral (EJE)/Tribunal Regional 

Eleitoral da Bahia (TRE), curso JusPodivm e 

da Rede LFG.

“Foi uma manhã proveitosa e gratificante. 

Ações como estas visam melhorar as 

atividades internas e agregam conhecimento a 

todos os participantes,

que poderão exercer suas funções frente ao 

TED empregando toda qualificação adquirida 

por meio da troca mútua de aprendizado”, 

afirma a funcionária do TED Larissa Lins.  

Durante o curso, os participantes puderam 

d e b a t e r  q u e s t õ e s  r e l a c i o n a d a s  a o 

procedimento administrativo, legislação 

pertinente e assuntos controvertidos. Além de 

poder trocar experiências com o palestrante. 

Os membros do Conselho Seccional também 

debateram questões relacionadas às 

mudanças trazidas pelo NCED relativas ao 

procedimento administrativo. 

Segundo a Seccional, pessoas com deficiência encontram

dificuldades para acessar andares superiores do prédio

OAB/AC cobra acessibilidade no prédio 
dos Juizados Especiais Cíveis



Evento debateu as questões pelos quais o Cadastro

Nacional de Adoção deve ser modificado

Com o tema adoção, Café com Direito é realizado
pela Comissão da Criança e do Adolescente

A Ordem dos Advogados do Brasil - 

Seccional Acre (OAB/AC), por meio da 

Comissão da Criança e do Adolescente, 

realizou dia 24 de agosto, mais uma edição do 

"Café com Direito", no Hotel Villa Rio Branco 

Concept.  Na ocasião, os convidados 

debateram o tema "Adoção: Procedimentos e 

Dificuldades Enfrentadas Após a Criação do 

Cadastro Nacional de Adoção". 

Durante a roda de conversa, os participantes 

afirmaram que o Cadastro possui diversas 

burocracias que dificulta a adoção de crianças 

e  a d o l e s c e n t e s  e m  s i t u a ç ã o  d e 

vulnerabilidade. 

“Apesar de o nosso estado estar em rankings 

elevados com relação à criminalidade infantil, 

e outros tipos de crimes envolvendo menores, 

nossa abordagem no evento teve um intuito 

maior do que simplesmente falar o que a Lei 

descreve e o que nós aplicamos. Tem vários 

fatores por traz de uma adoção. Precisamos 

discutir os valores pelos quais o Cadastro 

Nacional de Adoção deve ser modificado. O 

cadastro é essencial e a flexibilização é 

possível  dentro de regras própr ias” , 

esclareceu a membro da Comissão da Criança 

e do Adolescente e mediadora do evento, 

advogada Kátia Sales.

Para a juíza de direito titular da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Sena Madureira, Andréa Brito, o 

Cadastro possui alguns méritos, entretanto 

necessita de modificação. “Em 10 anos de 

atividade judicante, tenho repensado e o 

Cadastro Nacional de Adoção é um dos itens 

que precisa de mudança. Hoje sou defensora 

da flexibilização do Cadastro Nacional. Ele tem 

seus méritos: o acolhimento e a unificação da 

lista de todas as pessoas do país em um perfil. 

Mas em alguns pontos atravanca o processo 

de adoção. Essa legislação construiu um 

processo que vai de encontro à demanda que 

temos hoje”, afirmou. 

 Segundo a presidente da Comissão da 

Criança e do Adolescente, Iolanda Almeida, o 

evento foi realizado para lembrar o Dia da 

Infância, celebrado dia 24 de agosto. “A data foi 

criada pela Unicef para refletirmos como está a 

vivência da criança no mundo. Decidimos 

abordar o tema adoção pois atualmente o 

cadastro passa por uma modificação, porque 

ele veio para agilizar, no entanto isso não está 

acontecendo. Hoje, no Acre, muitas pessoas 

querem adotar, mas existe apenas uma 

criança para adoção. Portanto é preciso 

discutir o que precisamos mudar no cadastro e 

de que forma podemos conscientizar a 

população que deseja adotar uma criança”, 

disse, afirmando que a OAB/AC pretende 

realizar outros debates sobre o assunto. 
Participaram da roda de conversa, além da 
mediadora, advogada Kátia Sales; a advogada 
Maisa Bichara; a presidente da Associação 
dos Conselheiros Tutelares do Acre, Lucinaira 
Carvalho; o promotor de Justiça, Mariano 
Melo; e a juíza de direito, titular da Vara Cível 
da Comarca de Sena Madureira, Andréa Brito, 
substituindo o juiz de Direito Romário Divino, 
que não pode comparecer devido à viagem a 
Brasília para debater mudanças na agilidade 
no processo de adoção.  



I Conferência, Sessão Itinerante do Conselho Seccional e 

Feijoada marcaram as celebrações

Advogados do Juruá comemoram o mês do 
advogado com diversos eventos

A advocacia de Cruzeiro do Sul recebeu, alguns 

eventos para marcar a história daquela região, com 

a realização da I Conferência da Advocacia do Vale 

do Juruá e da solenidade de entrega de credenciais 

a novos advogados nos dias 2 e 3 de agosto e a 

Sessão I�nerante do Conselho Pleno da OAB no dia 

4 de agosto. 

Para o presidente da OAB/AC, Marcos Vinícius 

Jardim Rodrigues, levar eventos de grande porte 

para advogados do Vale do Juruá demonstra a 

grande importância da classe para a OAB, 

principalmente pelo isolamento geográfico que 

impede de usufruir de muitos produtos e serviços 

oferecidos pela Ins�tuição.

“Promovemos seis  notáveis  palestras na 

Conferência, onde discu�mos assuntos de grande 

relevância para à advocacia e à sociedade, como as 

alterações recurvais no Novo Código de Processo 

Civil, questões polêmicas do processo penal, os 

avanços e obstáculos da tecnologia no processo 

judicial brasileiro, a violência domés�ca, a história 

do Acre e a evolução das ins�tuições jurídicas, 

enfim, foram dias de muito aprendizado. 

Realizamos ainda a primeira Sessão I�nerante do 

Conselho Pleno da Seccional, como forma de 

homenagear os colegas pelo belo trabalho 

desenvolvido no Vale do Juruá. Toda Diretoria, 

Conselheiros, colaboradores, todo o staff da 

OAB/AC se fez presente em Cruzeiro do Sul, 

transferindo para nossa Subseção o núcleo maior 

de deliberação das causas mais importantes de 

nossa atuação”, ressalta. 

Os eventos foram realizados em comemoração ao 

Dia do Advogado, celebrado no dia 11 de agosto. 

Para fechar a semana de celebrações, os advogados 

festejaram o dia tão especial com a Feijoada da 

Advocacia do Juruá, no dia 5 de agosto. 

Segundo Rodrigues, as comemorações em Cruzeiro 

do Sul marcaram dias especialíssimos. “Foi muito 

bom ver advogados e estudantes do curso de 

direito pres�giando o evento que tem influência 

direta no crescimento da classe, pois ela se sente 

pres�giada, reconhecida e trabalha com maior 

dedicação e al�vez. Espero que essa seja a primeira 

de muitas Conferências a serem realizadas para 

enaltecer nossos colegas do Juruá”, afirma. 





'Estou muito feliz', diz nova advogada após receber carteira

Novos advogados recebem credenciais provisórias da OAB/AC

Novos jovens advogados receberam a 

carteira provisória da OAB/AC no dia 1 de 

agosto. A vice-presidente da Seccional, Marina 

Belandi, conduziu a solenidade. Na ocasião, 

ela falou sobre o papel das comissões da 

Ordem.

“É muito bom que cada um dos novos 

advogados se identifique com algumas das 

mais  de 25 Comissões da OAB/AC. 

Precisamos que eles interajam e estejam a par 

de todas as dificuldades que enfrentamos 

atualmente, como o Processo Eletrônico que 

por vezes prejudica o trabalho do advogado”, 

diz Belandi afirmando que as portas da 

presidência estarão sempre abertas para 

dúvidas e sugestões. 

A alegria e gratidão estavam estampadas no 

rosto da nova advogada Leilane Marinho. 

“Estou muito feliz, pois há muito tempo 

sonhava em conquistar a carteira de 

advogado. A prova do exame não é fácil, mas 

após muitos desafios e tentativas consegui e 

espero representar a classe muito bem”, 

ressalta.

Participaram da solenidade de entrega, a 

presidente da Comissão da Jovem Advocacia 

(CJA), Marília Gabriela, o representante da 

Caixa de Assistência dos Advogados 

(CAAAC), Anderson Bonfim, e os membros 

das CJA e Comissão de Ação Social, João 

P a u l o  Z a g o  e  D a n i e l  H o l a n d a , 

respectivamente. 

Conselheiros seccionais da OAB/AC reúnem-se para 
discutir nova tabela de honorários advocatícios

Os conselheiros seccionais da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), 

reuniram-se no dia 28 de julho, em sessão 

extraordinária para iniciar as deliberações que 

readequarão a tabela de honorários dos 

advogados. Na sessão discutiu-se a parte geral da 

tabela.

Segundo o presidente, Marcos Vinícius Jardim 

Rodrigues, antes de tudo, a readequação da 

remuneração visa à manutenção da dignidade da 

profissão. “O maior legado da OAB/AC é o trabalho 

incansável em favor da classe e da sociedade”, 

declara. 

Novas sessões extraordinárias serão realizadas 

para a discussão das áreas específicas de 

atuação. 

Além dos Conselheiros Seccionais Titulares e 

Suplentes, estiveram presentes na sessão o 

presidente da Seccional Acre, Marcos Vinícius 

Jardim Rodrigues, a vice-presidente Marina 

Belandi, o secretário-geral Thiago Poersch e a 

tesoureira Cláudia Sabino. 



Caso ocorreu no inicio deste mês, após a Procuradoria Geral 

do Estado do Acre contestar o valor do honorário

Advogado dativo consegue que valor do título seja cumprido

A advocacia dativa acreana obteve mais uma 

conquista. No início de agosto, o advogado 

Rodrigo Lima, lutou por seus honorários e 

conseguiu na justiça que o valor do título, 

arbitrado pelo juiz, fosse mantido. O advogado 

entrou com embargos e reclamação após a 

Procuradoria Geral do Estado do Acre 

contestar e recorrer o título, no qual afirmava 

que o valor estava muito acima do mínimo da 

tabela de honorários. O caso foi julgado pela 2ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais. 

Na sentença favorável ao advogado, o juiz 

Fernando Nóbrega da Silva, relator do caso, 

afirma que: “Restando incontroversa a 

prestação dos serviços por parte do causídico,

faz ele jus ao recebimento da respectiva 

remuneração, para que não se incorra em 

flagrante enriquecimento ilícito do Estado, que  

estaria se beneficiando por não instalar ou não 

fazer funcionar a contento a Defensoria 

Pública na localidade, o que não pode ocorrer, 

à evidência”. 
De acordo com a vice-presidente da OAB/AC, 
Marina Belandi, o caso é uma vitória para 
advocacia dativa que se propõe a trabalhar em 
prol dos desprovidos judicialmente. “Na 
maioria dos títulos, a Procuradoria tenta 
reduzir o valor do honorário. Na prática o valor 
do título levado à execução estava sendo 
diminuído para o valor mínimo aplicado na 
tabela, e não o valor atribuído pelo juiz, 
referente ao serviço prestado pelo advogado. 
Entretanto somente o juiz é quem sabe 
exatamente como foi o trabalho do advogado 
dativo, por isso o valor deve ser seguido”, 
ressalta. 

Artigo: 'O BRASIL É O PAÍS DO FUTURO' por 
Marcos Vinícius Jardim Rodrigues

A expressão popularizada no livro “Brasil, 

País do futuro”, de autoria de Stefan Zweig, 

idealizava, ainda na metade do século XX, as 

característ icas (extensão geográfica, 

potencialidades naturais, história, hábitos, 

cultura) que indubitavelmente tornariam nossa 

Pátria em uma nação moderna, rica e justa.

Ultrapassados muitos anos, a constatação é 

que infelizmente as previsões do Autor não 

prosperaram. Nada obstante os notórios 

avanços democráticos que experimentamos, a 

verdade é que ainda estamos muito distantes 

d e  u m a  s o c i e d a d e  c o n c r e t a m e n t e 

contemporânea, mas do contrário, ainda 

estamos às voltas com as mazelas da 

desigualdade social, corrupção, violência, 

desestrutura organizacional.

Inegavelmente nossas chagas sociais estão 

historicamente ligadas à cultura de corrupção 

impregnada nos palácios da administração 

pública brasileira. Nossos representantes, 

destinatários da confiança da população, são 

inglória e majoritariamente os responsáveis 

pela longeva prática de i legal idades, 

desmandos, desvios, descasos que levaram o 

Brasil de hoje a um quadro desolador.

A história brasileira é permeada de casos de 

usurpação do patrimônio público. A ladroagem 

institucionalizada sangra nossas riquezas e 

alija a população das condições de desfrutar 

de uma v ida min imamente d igna.  O 

desemprego campeia e humilha milhões de 

famílias, a violência estupra diariamente a 

vida, a honra, a liberdade dos cidadãos, 
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desvalidos das políticas de bem-estar, saúde, 

educação.

Os Poderes Constituídos, que Montesquieu 

pensou como instrumentos de equilíbrio e 

resistência aos arroubos dos regimes 

absolutistas, no Brasi l  tornaram-se a 

encarnação da antítese. São nos escudos dos 

Poderes da República que se sombreiam os 

assaltantes da Pátria, as castas que se 

re fes te lam nas  rega l ias  imora is ,  os 

esbulhadores do erário.

O Brasil da “Carta Cidadã” não respeita 

Princípios, Garantias, Direitos arduamente 

conquistados pelo povo, que em contrapartida 

recebeu a ganância, o clientelismo, a 

autopreservação dos privi légios e da 

ilegalidade usufruídos por uma minoria 

ilegítima.

O Es tado-Paqu iderme é  perdu lá r io , 

irresponsável, ineficiente. A Justiça é lenta, 

pesada, mórbida, inservível à massa ciosa de 

direitos. Somos representados pelos artífices 

de nossas desgraças. Estamos do lado de 

fora, pagando caro para uma minoria acintosa.

De fato, o BRASIL É O PAÍS DO FUTURO, não 

pelas crenças traduzidas no prólogo, mas pela 

falência moral que traduz o presente 

constrangedor.

Ao reconhecer o caos nos cabe lutar por uma 

sociedade verdadeiramente ética, onde 

nossos representantes populares pontuem-se 

por valores morais e que a honestidade seja 

muito mais que uma vã retórica, mas um 

compromisso inarredável de lealdade com os 

ideais de justiça plena para todos.

Erick Venâncio Lima do Nascimento

Artigo: A perseverança do Advogado em tempos estranhos

Nesse dia 11 de agosto, uma vez mais, 

comemoramos o dia do Advogado. Esta data 

tem como referencial a implantação dos cursos 

jurídicos no Brasil, o que se deu em 11 de 

agosto de 1827, quando foram criados os 

cursos de bacharelado em São Paulo e Olinda.

Há 90 anos, portanto, cinco anos após a 

independência, o Brasil não mais colônia 

permitia que seus cidadãos pudessem 

bacharelar-se nas letras jurídicas.

Desde então até os dias atuais, saímos de um 

grupo de cerca de 60 bacharéis para uma 

legião de quase 1,1 milhão de advogados, o 

q u e  n o s  t r a z  d e s a fi o s  d i r e t a m e n t e 

proporcionais ao contingente de advogados 

hoje existentes.

Temos mais advogados do que a soma de toda 

a advocacia dos países latino-americanos, ou 

um advogado para cada 200 habitantes. 

Ostentamos o inusitado título de termos 

faculdades de direito equivalentes à soma de 

todo o restante do mundo ocidental. 

Enquanto em 1995 o Brasil possuía 165 cursos 

de direito, no final do ano passado esse 

número chegava ao insensato número de mais 

de 1.200 cursos regulares credenciados.

Não  fossem sufic ien tes  as  na tu ra is 

dificuldades de se firmar num mercado 

est rangulado,  com o ensino jur íd ico 

inviabilizado por um cenário multitudinário, o 

advogado brasileiro ainda é obrigado sofrer 

in jus tos  a taques dos que buscam o 

enfraquecimento da profissão. 

Por sua relevância democrática e cidadã, a 

Advocacia foi elevada à condição de função 

essencial à justiça pelo constituinte de 1988, 

que outorgou ao advogado indispensabilidade 
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à administração da Justiça, razão pela qual 

deve ser ele inviolável no exercício do seu 

ministério.

Essa salvaguarda constitucional não foi 

outorgada em deferência à pessoa do 

advogado, mas sim, em consequência dos 

relevantes interesses que representa 

enquanto atua, notadamente na proteção da 

franquia constitucional do devido processo 

legal, nele inclusos a ampla defesa e o 

contraditório.

Contudo, a atividade advocatícia tem sido 

molestada por setores que não assimilaram a 

indispensabilidade do direito de defesa e a 

inexistência de hierarquia entre Advocacia, 

Ministério Público e Judiciário.

Lamentavelmente, esses setores atentam 

contra a Advocacia sem entender que ao fazê-

lo fragilizam o estado democrático de direito, 

fler tando com háb i tos  autor i tá r ios  e 

incompatíveis com a atual quadra histórica.

Diante da justa insurgência da Advocacia 

quando confrontada com a relativização de 

direitos e garantias fundamentais, injusta e 

maliciosamente, acusam-na de compactuar 

com a corrupção que faz sangrar a nação.

Não compreendem, entretanto, que seja a que 

pretexto for, fora da constituição não há 

salvação.

E m  r a z ã o  d i s s o ,  n o s s a  e s s ê n c i a 

contramajoritária jamais permitirá que 

sucumbamos a chiliques autoritários, venham 

eles de onde quer que seja.

Juramos defender a constituição e a ordem 

jurídica do estado democrático de direito e, ao 

fazê-lo, assumimos o dever de, mesmo em 

nosso ministério privado, exercer a advocacia 

como múnus público.

A cada violação das nossas prerrogativas, 

responderemos com mais vigor e altivez, 

sempre ao lado da legalidade, nunca à 

margem dela, pois, para os males da 

democracia, mais democracia.

Por tudo isso, é importante que a data de hoje 

sirva para refletirmos quanto à República que 

queremos: se aquela ideal izada pelo 

constituinte, a da cidadania; ou se aquela 

usurpada por quem deveria defendê-la, a da 

idolatria.

Sigamos juntos, pois apenas unidos seremos 

capazes de avançar na construção de uma 

sociedade mais justa,  sem arroubos 

autoritários e livre de falsos heróis.

Viva a Advocacia brasileira!

* Advogado e conselheiro federal da OAB.  

Comissão da Jovem Advocacia da OAB/AC 
lança sua primeira Revista Eletrônica

A revista reúne 12 artigos científicos jurídicos produzidos por 

estudantes, professores, advogados e operadores do Direito

A Comissão da Jovem Advocacia – CJA da 

OAB/AC, lança sua primeira Revista Eletrônica 

com artigos científicos jurídicos, em conjunto 

com a Subcomissão do Estudante de Direito. A 

revista reúne 12 artigos produzidos por 

acadêmicos, professores, advogados e 

operadores do Direito. Os textos abordam o 

panorama político do país e o ordenamento 

jurídico.

De acordo com a presidente da CJA, advogada 

Marília Gabriela, a ideia da revista é contribuir 

com a disseminação do conhecimento. 

“Esperamos apresentar artigos relevantes aos 

discentes e profissionais do Direito. Além de 

contribuir com o despertar e desenvolvimento 

do senso cr í t ico e,  sobretudo, gerar 

inconformismo diante das injustiças e 

ilegalidades, sintomas de uma moral 
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claudicante que, infelizmente, contamina 

historicamente o Brasil”, afirma. 

Artigos relevantes como “A Defesa dos 

Interesses Coletivos em Juízo: Procedimento 

para Liquidação Individual de Sentença 

Coletiva – Caso Telexfree”; “Uso de Conteúdos 

das Redes Sociais como Meio de Prova no 

Processo Civil”; e “Um Paralelo Entre Direito e 

Justiça” podem ser encontrados na 1ª Revista 

Eletrônica. 

A revista é resultado do trabalho voluntário de 

mais de 30 pessoas, entre membros das 

Comissões e Conselho Editorial e Científico, 

que com empenho, dedicação e zelo 

contribuíram para a produção. 

 No dia 3 de agosto, o defensor público do 

Estado do Acre, Rafael Figueiredo Pinto, 

delegado da Polícia Federal, Jacob Guilherme 

da Silveira Farias e a mestre em letras 

vernáculas, Mayra Raelly Costa da Silva Saar, 

membros da equipe do Conselho Científico da 

1ª edição receberam placa de homenagem 

pela colaboração prestada. 

A entrega das placas foi realizada pelos 

advogados: João Paulo Zago, secretário 

adjunto da CJA, Weima Souza, membro da 

Subcomissão do Estudante de Direito, e 

Fernanda Oliveira, membro da CJA.

 A 1ª Revista Eletrônica CJA está disponível no 

s i t e  d a  O A B / A C ,  e n d e r e ç o : 

http://www.oabac.org.br/cja-revista-eletronica. 

Comissão de Direitos Humanos da OAB/AC acompanha depoimento 
na Corregedoria Geral de Polícia Civil do Acre

A presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, Isabela Fernandes, da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seccional Acre 
(OAB/AC), esteve presente na Corregedoria 
Geral de Polícia Civil do Estado do Acre, no dia 
28 de julho, juntamente com os familiares de 
Manuel Ferreira Abreu, para acompanhar o 
depoimento dos envolvidos nos fatos 
noticiados à cerca da conduta do servidor 
público, delegado de Polícia Civil da Comarca 
de Bujari, Pedro Resende. De acordo com 
informações, o delegado teria abordado 
Manuel Ferreira Abreu, de forma arbitrária e 
ilegal no momento da prisão, ocorrida no dia 26 
de julho deste ano.
Na oportunidade, a advogada reafirmou o 
 

papel da Ordem dos Advogados do Brasil na 
vigilância da aplicação do Direito, do exercício 
da cidadania, da dignidade da pessoa e no 
cumprimento dos Direitos Humanos. 
Em conversa com o corregedor geral, André 
Luiz, restou repudiada toda e qualquer 
atuação arbitrária e violadora dos agentes 
públicos que agem à margem da lei, sem 
esperar punição. 
Segundo Fernandes, a OAB/AC permanecerá 
firme no propósito da realização incondicional 
da Justiça e do Direito. “Ficaremos vigilantes 
para que todas as condutas sejam apuradas e 
todos os envolv idos arquem com os 
desdobramentos de suas ações, sempre 
dentro da lei e cada um na sua medida”, 
finaliza. 
 

http://www.oabac.org.br/cja-revista-eletronica


OAB Acre é contra criação de cursos 
de tecnólogo em serviços jurídicos no Brasil

'Queremos que seja proibida a liberação do curso', diz o presidente da OAB/AC

A Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Acre (OAB/AC) é contra a liberação 

de cursos de tecnólogo em serviços jurídicos 

no Brasil. Para a Seccional, a criação do curso 

contribui para o baixo padrão da qualidade do 

ensino.

“É preciso garantir a qualidade da formação de 

operadores do direito. É inadmissível a criação 

de um curso onde não se tem garantia de boa 

prestação de serviço no mercado. A liberação 

de um curso como esse vai de encontro a Lei 

8.906/94, na qual diz que é privativo do

advogado o desempenho das atividades de 

consultoria, assessoria e direção jurídicas”, 

afirma o presidente da OAB Acre, Marcos 

Vinícius Jardim Rodrigues. 

De acordo com Rodrigues, é preciso lutar por 

um ensino mais justo. “A advocacia gera 

impacto em toda a sociedade, por isso é 

preciso zelar por um ensino jurídico melhor. O 

entendimento da OAB/AC vai ao encontro do 

Conselho Federal da OAB. Queremos que seja 

proibida a liberação de cursos desse porte”, 

explica. 

OAB/AC solicita à ASMAC criação da 'Semana 
Habemus Pecunia' em homenagem à advocacia

Iniciativa pretende zerar a fila de expedição de alvarás

Seguindo a linha adotada pelo Juiz de Direito 

da 1ª Vara Judicial (cível e Fazenda Pública) 

do Foro Regional de Fazenda Rio Grande – 

Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, 

a OAB-AC requereu ao presidente da 

Associação dos Magistrados do Acre 

(ASMAC), juiz Luiz Camolez, a instituição da 

“Semana Habemus Pecunia”, no sentido de 

que os Magistrados aderissem ao movimento 

que determina aos cartórios os esforços 

possíveis para a expedição e confecção de 

todos os alvarás de pagamento e transferência 

de valores pendentes de satisfação, com o 

objetivo de zerar a fila de expedição de alvarás.

Para o presidente da OAB/AC, Marcos Vinícius 

Jardim Rodrigues, a medida mostra a 

importância da advocacia. “A Seccional 

entende que a proposta encaminhada à 

ASMAC é razoável, amistosa e totalmente 

realizável. Essa é uma forma de homenagear a

classe, maior usuária do Poder Judiciário, que 

luta diariamente pelos direitos do cidadão”, 

afirma. 

“A expedição de alvarás, ao tempo em que 

satisfaz o direito do cliente, também beneficia o 

advogado, que recebe seus honorários 

contratuais e sucumbenciais, que detêm 

natureza de verba alimentar”, finaliza o 

Presidente. 
 



Político João Tota e advogado Roberto Lessa Catão recebem 

homenagem óstuma Durante sessão itinerante da Câmara Criminal do TJ/AC

Na abertura da Sessão Itinerante da Câmara 
Criminal do TJ/AC foi  real izada pelo 
desembargador Samuel Evangelista, no dia 3 
de agosto. Na ocasião, o desembargador fez 
uma homenagem póstuma ao político João 
Tota, pai do presidente da OAB Subseção 
Juruá, e ao advogado Roberto Lessa Catão, 
pai das também advogadas Rochelle e 
Isabella Catão, ambos falecidos neste ano.  
“Duas pessoas cuja história se confunde com 
os mais elevados valores de Cruzeiro do Sul, 
do Juruá e do Acre”, disse. 
Confira a homenagem na íntegra:

Singela Homenagem – Político João Tota e 
advogado Roberto Catão

Além da ampliação do acesso dos cidadãos à 
justiça, a realização da sessão desta câmara 
criminal itinerante também nos permite 
homenagear duas pessoas cuja história se 
confunde com os mais elevados valores de 
Cruzeiro do Sul, do Juruá e do Acre:
João Tota Soares de Figueiredo e Roberto 
Lessa Catão.

João Tota Soares de Figueiredo nasceu em 
Teixeira (na Paraíba), era engenheiro 
agrônomo e radicou-se no Acre a partir do ano 
de 1968, trabalhando em Rio Branco e, 
posteriormente, em solo cruzeirense, onde 
chegou a ser prefeito pela antiga Aliança 
Renovadora Nacional (ARENA). Depois, foi 
eleito deputado federal, em três ocasiões.
O senhor João Tota contribuiu diretamente 
para o aprimoramento da política do estado, 
ocupando cargos públicos diversos.
P r e s t o u  r e l e v a n t e s  s e r v i ç o s  a o 
desenvolvimento do Acre, e colaborou também 
para o fortalecimento do judiciário acreano, 
sobretudo no Vale do Juruá, e neste município.
Falecido em abril deste ano, deixou a esposa 
Maria das Vitórias, três filhos (Ítalo César 
Soares, Tibério Graco e João Tota Soares), e 
netos.

Natural do município de Tarauacá, Roberto 
Lessa Catão era um brilhante advogado.
Profissional bastante conhecido e respeitado 
em Cruzeiro do Sul, era atuante também nas 
questões de interesse do município, do estado, 
e do país, com manifestações em que 
demonstrava preocupação com a vida pública.
Roberto Catão era voluntarioso, corajoso, 

 ético, aguerrido e dedicado à profissão, e na 
defesa intransigente dos melhores ideais para 
sua terra. 
Falecido no mês de junho, também neste ano, 
deixou a esposa Rezenilde Lima Catão, e duas 
advogadas, Isabelle e Rochelle Catão, que 
herdaram seu destemor, hombridade e zelo; 
além de três netos.
A memória nesta manhã destes homens, me 
faz lembrar o que bem disse o poeta Francisco 
Otaviano, “quem passou pela vida em branca 
nuvem; e em plácido repouso adormeceu/foi 
espectro de homem, e não homem/só passou 
pela vida, não viveu”.
As suas vidas demonstram de modo 
inconteste que não passaram em branca 
nuvem, mas a preencheram com trabalho e 
dedicação.
A um só tempo, destacaram-se como pessoas 
e profissionais, cujo acre e o seu povo foram 
testemunhas. 
Mais do que hora do “Otium Cum Dignitate” 
(Descanso com Dignidade) que, segundo o 
filósofo Cícero, constituía o ideal de um 
romano após uma intensa vida pública, o fim 
da vida não interrompe a história de homens 
que fazem a diferença em seu tempo. 
O legado João Tota Soares de Figueiredo e 
Roberto Lessa Catão continuará vivo na 
lembrança daqueles que tiveram o privilégio de 
sua presença e, sobretudo, nas páginas 
gloriosas deste estado. 

Muito obrigado!!!
 



VI Feijoada da Advocacia

O evento foi realizado pela Caixa de Assistência dos Advogados no dia 19 de agosto



Datas Importantes

Sediada à Alameda Ministro Miguel Ferrantes - s/n - Portal da Amazônia - Rio Branco - Ac
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