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68. 3216-4000OAB EM NOTÍCIA
15 de dezembro: Dia da Mulher Advogada

  Batalhadora, forte e aguerrida. Assim pode 

ser definida a mulher advogada. Em 15 de 

dezembro, data em que se comemora o Dia da 

Mulher Advogada, a Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), home-

nageou a classe tão incansável na busca por 

seu espaço no mercado. 

    O presidente da OAB/AC, Marcos Vinícius 

Jardim Rodrigues, afirmou que homenagear 

as mulheres é a forma de agradecer pelo belo 

trabalho desenvolvido. “Sou fã do talento, da 

emoção, da inteligência e da proatividade das 

mulheres! Minha homenagem às advogadas 

que demonstram todos os dias o valor da 

mulher acreana e brasileira é mais que justa. 

Desejo parabéns por este dia especial.”  

  A luta das mulheres não é atual. Há anos 

buscam suas prerrogativas, direitos e lutam 

contra os assédios constantemente sofridos. 

Advogada há 10 anos, Laura Julião, relatou 

que já sofreu diversas dificuldades por ser 

mulher e chegou a presenciar, durante 

audiências, clientes sendo vítimas de pre-

conceito. “Já teve casos em que uma cliente 

soldado da borracha ouviu de um juiz que ela 

não tem capacidade de trabalhar como tal. 

Esse é um momento que vejo minha difi-

culdade e também da minha cliente. Luto para 

que as mulheres consigam vencer o pre-

conceito e assédio. Não convém ainda sofrer-

mos isso no mundo atual. Apoio 100% a luta 

pela valorização da mulher advogada. Ser 

advogada já é difícil por termos várias atri-

buições, às vezes até mais que os homens. 

Dentro do judiciário ainda temos uma dis-

paridade muito grande, o STJ por exemplo tem 

seis mulheres no meio de 33 homens. Tudo 

isso porque ainda existe uma dificuldade para 

as mulheres estarem a frente desses cargos. E 

eu luto para que não aconteça nenhuma 

discriminação”, disse.  

    Para a presidente da Comissão da Mulher 

Advogada (CMA) a data é um dia para refletir 

sobre o papel da mulher. “Atualmente as mu-

lheres advogadas são cerca de 40% da classe 

no estado, um número pequeno, porém sig-

nificativo. Precisamos ocupar mais es-paços, 

conquistar, refletir sobre nossas conquistas e 

não retroceder frente às dificuldades”, finaliza.



Solenidade, conduzida pelo presidente da Seccional, ocorreu 

em 19 de dezembro 

OAB Acre realiza última entrega de carteira provisória do ano

   A última entrega de carteira provisória do 

ano ocorreu dia 19 de dezembro, na Ordem 

dos Advogados do Brasil - Seccional Acre 

(OAB/AC).  Cinco mulheres e um homem re-

ceberam o documento que dá direito a exercer 

a advocacia.

  Durante a solenidade, o presidente da 

OAB/AC, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, 

externou a felicidade em fazer parte do 

momento e falou sobre o trabalho das Co-

missões da Seccional. 

  "Costumo dizer que passar no exame da 

Ordem é uma vitória pessoal dos novos jovens 

advogados e significa a renovação do nosso 

compromisso enquanto instituição. Há cerca 

de dez anos o exame da Ordem era usado 

como balcão de negócios em nosso estado, o 

que representava uma vergonha para a 

Seccional. Até hoje recebemos casos de 

advogados que compraram ou usaram de 

vantagem para conseguir aprovação no 

Exame de Ordem. Entretanto, após a criação 

do exame unificado, o contexto mudou. 

Apenas profissionais realmente competentes 

conseguem aprovação." Afirmou Rodrigues. 

   Para a nova jovem advogada, Pawlla Matos, 

a entrega da carteira foi “um momento espe-

cial, de muito estudo e dedicação para realizar 

o desejo de realizar e passar no exame da 

OAB, que nos qualifica para exercer a profis-

são. A prova está cada vez mais difícil, mas 

com esforço a gente consegue passar”. 

    Ainda no decorrer da cerimônia o presidente 

da OAB/AC falou da responsabilidade de cada 

novo advogado diante o momento histórico 

vivido pelo país. “Como advogados temos a 

função social de defender a sociedade”, 

declarou.



Esteve presente na solenidade a vice-

presidente da OAB/AC, Marina Belandi; a 

presidente das Comissões de Ação Social e da 

Criança e do Adolescente, Iolanda Almeida; a 

procuradora da Seccional, Fernanda Oliveira;

o presidente da Comissão de Assuntos 

Legislativos, Thalles Vinicius; a advogada 

Irisnaila Belém, representando a Comissão da 

Jovem Advocacia; advogado Claudemir da 

Silva, representando a Comissão de Prer-

rogativas; e o advogado Max Araújo, repre-

sentando a Abracrim/AC.   

Continua...



  Foi publicada no Diário Oficial em 20 de 

dezembro a nova tabela de honorários 

advocatícios da Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional Acre (OAB/AC). A nova 

tabela comporta novos atos em todas as áreas 

de atuação,  adequando-se,  a inda,  a 

remuneração dos serviços prestados. Tudo 

visando à manutenção da dignidade da 

profissão.  

   A nova tabela estabelece os valores mínimos 

a serem seguidos como referência para co-

brança de honorários. Portanto, é lícito ao 

advogado contratar a prestação de serviços 

em valores superiores aos previstos na atual 

tabela. 

  De acordo com o presidente da OAB/AC, 

Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, a nova 

tabela é importantíssima para a classe, pois 

serve de parâmetro e proteção dos pro-

fissionais, ao determinar valores mínimos para 

o exercício da advocacia. Sendo também 

importante proteção ao advogado dativo, com 

atuação fortemente demandada princi-

palmente nas Comarcas do interior. “Sabe-se 

que os honorários advocatícios devem ser 

fixados com moderação, observando diversos 

fatores, como trabalho, a complexidade do 

caso, o tempo empregado no serviço, 

relevância, valor da causa, condição eco-

nômica do cliente, histórico do profissional, 

entre outros. Ainda assim é de vital importância 

que a Instituição ofereça uma proteção 

concreta ao advogado, de forma que possa 

defender-se e defender a dignidade da 

profissão, muitas vezes aviltadas por quem se 

OAB Acre publica nova tabela de honorários advocatícios
Nova tabela passou a valer após mais de um ano de trabalho

vale do inchaço do mercado e das escassas 

oportunidades de trabalho.” A afirmação é de 

Rodrigues. 

  Segundo o secretário-geral da OAB/AC, 

Thiago Poersch, “a atualização da tabela de 

honorários é uma vitória da Seccional e um 

ganho para advocacia. Esta conquista segue o 

padrão da atual administração, que é a va-

lorização da classe e o trabalho exaustivo em 

prol da advocacia”.  

  A atualização da tabela iniciou após provoca-

ção do advogado Andresson Bonfim, membro da 

Caixa de Assistência dos Advogados do Acre 

(CAAAC), que requereu a reformulação da 

tabela no âmbito do direito criminal. Analisado o 

requerimento, somado a várias outras mani-

festações da classe, a Diretoria da OAB decidiu 

reformular toda a tabela. Foram atu-alizados 

pontos defasados e acrescentados proce-

dimentos de vários segmentos de atuação até 

então inexistentes. 

  O Conselho Pleno da OAB/AC deliberou a 

reformulação da nova tabela por mais de um 

ano. O trabalho iniciou em 2016 e atravessou 

todo o exercício de 2017, em sessões extra-

ordinárias agendadas exclusivamente para a 

deliberação da matéria. A relatoria ficou a cargo 

dos advogados Raicri Barros, Leandro Martins e 

André Marques, que acolheram as propostas da 

comissão especial criada para tal fim, composta 

pelos conselheiros João Artur, João Vertz e 

Gilliard Rocha. Além da contribuição dos 

conselheiros federais, presidentes e membros 

de Comissões de Assessoramento e advogados 

diversos. 

   Para o presidente da OAB/AC, Marcos Vinícius 

Jardim Rodrigues, “a tabela é extremamente 

importante para o advogado que tem a se-

gurança de contar com diretrizes mínimas de 

honorários compatíveis com a dignidade da 

profissão”.

Confira a nova tabela de honorários no site da 

OAB/AC: www.oabac.org.br. 

http://www.oabac.org.br


  Ser solidário todos os dias e dar o melhor 

de si. É o que pensa a Ordem dos Advogados 

do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) que 

diariamente luta pelos direitos dos cidadãos. 

Em 26 de dezembro a Seccional realizou mais 

uma ação social. 

   Desta vez, a Comissão da Jovem Advocacia 

(CJA) em parceria com as Comissões de 

assessoramento e Caixa de Assistência dos 

Advogados (CAAAC) entregaram kits de 

higiene pessoal e um delicioso café da manhã 

para jovens em situação de vulnerabilidade 

social recebidos na Casa Lar Ester e Casa 

Resgate, ambas veiculadas a ONG Missio-

nária Jovens com uma Missão (Jocum). 

   O presidente da OAB/AC, Marcos Vinícius 

Jardim Rodrigues, afirmou que ação foi uma 

pequena homenagem aos presentes. “É lindo 

ver pessoas voluntárias que fazem o belíssimo 

trabalho desenvolvido nas duas casas. A OAB 

tem um trabalho social bastante efetivo. 

Fazemos visita a casas de apoio, palestras... 

essa é nossa forma de ajudar e tentar fazer a 

sociedade melhor”. 

   Além da ação nas casas, a OAB/AC distribu-

iu mais de 300 brinquedos para crianças do 

bairro Caladinho, ainda na manhã de 26 de 

dezembro. Sorriso e alegria ficaram estampa-

dos no rosto de cada um que recebia os 

presentes.

Sobre a Casa Lar Ester

A Casa Lar Ester é vinculada a ONG 

Missionária Jovens com uma Missão (Jocum) 

e recebe meninas entre sete e 17 anos vítimas 

de abuso e exploração sexual. O local oferece 

todo suporte necessário como alimentação, 

educação escolar e espiritual, além de 

trabalhar a reinserção no leito familiar. 

Atualmente, a Casa Lar Ester, que sobrevive 

de doações e trabalho voluntário, auxilia cinco 

jovens.

Sobre a Casa Resgate

   A Casa Resgate é uma casa terapêutica para 

adolescentes entre 12 e 17 anos veiculada a 

ONG Missionária Jovens com uma Missão 

(Jocum). Ela é a única instituição no estado 

que trabalha especificamente com recupera-

ção de adolescentes dependentes químicos. 

Eles são encaminhados para o local a pedido 

das famílias, juizado ou demais órgãos como o 

Centro de Referência de Assistência Social 

(Cras), Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (Creas) e Conselho Tutelar. 

O programa de tratamento realizado na Casa 

Resgate, que atualmente atende sete pes-

soas, dura em média seis meses. 

  Assim como a Casa Lar Ester, a Casa 

Resgate sobrevive de doações e trabalho 

voluntário. 

Manhã solidária é realizada pela OAB Acre 
Café da manhã, kits de higiene e mais de 300 brinquedos foram doados



Conselho Pleno da OAB Acre realiza última sessão de 2017

  A Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Acre (OAB/AC) realizou dia 7 de 

dezembro, a última sessão do Conselho Pleno 

do ano de 2017. Na ocasião, houve entrega de 

carteira provisória para a nova jovem ad-

vogada Danielle Cristine Teles de Lima. 

   A sessão contou com a presença dos atuais 

conselheiros federais João Paulo Setti Aguiar e 

Erick Nascimento, atualmente exercendo a 

função de conselheiro do CNMP, e também do 

ex-conselheiro federal Tito Costa, que 

mereceu os agradecimentos do presidente 

pelos serviços prestados nos dois mandatos 

que representou a advocacia acreana. 

  Dentre os assuntos discutidos na sessão do 

Conselho do ano, a criação da Comissão de 

Direito Previdenciário e o encerramento dos 

debates entorno da tabela de honorários 

advocatícios da OAB/AC, com novos pro-

cedimentos e valores dos atos praticados pela 

advocacia no âmbito judicial e admi-nistrativo. 

Ao final da sessão o presidente da OAB/AC, 

Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, agradeceu 

a todos os conselheiros pela presença e falou 

brevemente sobre o grande trabalho desen-

volvido pela Seccional durante o ano de 2017. 

   “Este foi o ano em que o conselho teve maior 

participação. Estou muito feliz com as nossas

comissões, onde o trabalho da OAB se 

exterioriza. Muito obrigado a cada um que 

contribuiu com o excelente desempenho da 

Seccional. Temos uma classe muito valorosa e 

que vem se destacando no cenário nacional. 

Então só tenho a agradecer a todo o trabalho 

dos conselheiros, dos membros das comis-

sões, Tribunal de Ética, Escola Superior da 

Advocacia, dos órgãos da OAB, de nossos 

voluntariosos colaboradores, de tudo que 

perfaz a espetacular representação que temos 

da advocacia acreana. Desejo a todos um Feliz 

Natal e que passem com muita saúde, amor, 

paz e muita união juntamente com seus 

familiares.” Disse Rodrigues.  

  Após os agradecimentos do presidente, o 

conselheiro seccional Ferdinando Farias fez 

uma surpresa e entregou um presente para o 

conselheiro mais assíduo na sessão, Ismael 

da Cunha Neto. 

 



Continua
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