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Escritório Corporativo da Justiça do 
Trabalho: uma conquista da advocacia

O projeto foi implantado em parceria com o TRT/14ª Região em 2009

A Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Acre (OAB/AC), disponibiliza 
aos advogados o Escritório Corporativo, 
anexo ao prédio do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT/14ª Região), no centro 
de Rio Branco. O ambiente, inaugurado 
em 2009, por meio de um convênio firmado 
entre as duas instituições, conta com 
computadores, rede wifi e todo conforto 
necessário para advogados e comunidade. 
O Escritório Corporativo foi criado com o 
intuito de atender os trabalhadores que 
buscam o Poder Judiciário Trabalhista, 
porém não tem recursos para custear a 
assistência jurídica. Por mês, são atendidas 
mais de 300 pessoas, aproximadamente 
3500 por ano. Atualmente, o Escritório 
conta com 205 advogados inscritos, que 
trabalham por escala. 

Para o presidente da OAB/AC, Marcos Vinícius 
Jardim Rodrigues, o Escritório Corporativo é uma 
grande conquista para a advocacia e foi um projeto 
pensado na realidade do cidadão, para que ele 
possa buscar seus direitos trabalhistas com a ajuda 
de um profissional. “A realidade que tínhamos 
antes de reclamações sem a representação do 
advogado era delicada, no qual o trabalhador 
sem conhecimento técnico não conseguia 
requerer adequadamente em juízo todos os 
seus direitos. Não raras eram as remarcações 
de audiências, para que advogados fossem 
constituídos e, assim, realizar a defesa diante 
da matéria alegada pela empresa empregadora. 
Ho je  esse contex to  é  d i fe ren te .  Agora  o 
reclamante entra com a ação, através de uma 
petição técnica, possibilitando ao juiz, numa 
melhor análise dos argumentos e contra-argumentos, 
dar a sentença mais justa possível”, ressalta. 



Atualmente, quem procura pelos serviços do 
Escritório Corporativo pode solicitar assistência 
de um advogado e não recebe cobrança imediata. 
O trabalhador pagará um valor tabelado de 15% 
após a causa ser ganha. Caso o cidadão ingresse 
em juízo e a causa seja perdida, ele não precisará 
pagar os honorários ao advogado contratado. 
Inscrito no Escritório Corporativo desde sua 
criação, o advogado Leandro Martins, afirma 
que o local possibilita a novos advogados a 
oportunidade de conhecer a área e ganhar 
novos clientes. “Para o novo advogado que 
não atua ou nunca teve contato com a matéria 
trabalhista o escritório possibilita que ele conheça 
o ambiente e o cliente, permitindo que ele ganhe 
experiência. Para mim, a maior vantagem do 
Escritório Corporativo, além de poder ajudar 
pessoas menos favorecidas financeiramente, 
que não podem pagar imediatamente pelos 
serviços de um advogado, é poder conquistar 
novos clientes. A pessoa vai até o escritório, 
conhece seu trabalho e futuramente pode indicar 
v o c ê  p a r a  u m  fa m i l i a r  o u  a m i g o ” ,  d i z .
Para Orleison de Souza Felício, que procurou o 
Escritório Corporativo pela primeira vez, a ajuda de 
um advogado pode facilitar a busca de seus direitos 

Para Orleison de Souza Felício, que procurou o 
Escritório Corporativo pela primeira vez, a ajuda de 
um advogado pode facilitar a busca de seus direitos 
trabalhistas. “Cheguei ao TRT/14ª Região e me 
indicaram o escritório para eu consultar um advogado 
e saber o que devo fazer para dar entrada no meu 
processo. Acredito que com assistência profissional 
será mais fáci l” ,  disse.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Escritório Corporativo foi resultado de uma parceria 
importante com o TRT/14ª Região e muitas pessoas 
são beneficiadas. “Ganha o Poder Judiciário, porque 
tem um processo mais completo, em que os direitos 
de parte a parte são alegados de maneira adequada, 
tanto para o cidadão reclamante quanto para a 
empresa. Ganha o advogado, porque através do 
trabalho da OAB e do TRT/14ª Região criou-se uma 
demanda, com centenas de ações por mês, que não 
existia para a advocacia. E ganhou principalmente o 
cidadão, que agora é assistido por um advogado”, 
conclui o presidente da OAB/AC.................................. 
Ainda segundo Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, 
o Escritório Corporativo é um projeto que deve ser 
aplaudido e desempenhado com muito afinco, pois é 
resultado da união e esforço de duas instituições, 
cada uma dentro da sua atribuição e independência, 
mas sempre visando o bem comum da justiça em 
prol do cidadão.                         

Continua

Campanha 'Doe um Brinquedo' é promovida por Comissões da OAB/AC
O objetivo é revitalizar a brinquedoteca da DEAM

A Comissão da Mulher Advogada, Comissão da 

Infância e Juventude e Comissão de Direitos 
Humanos da OAB/AC iniciaram campanha para 
arrecadar brinquedos, novos ou usados. O objetivo 
foi revitalizar a brinquedoteca da Delegacia 
Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM). 
A iniciativa aconteceu em parceria com a Polícia 
Civil e Secretaria de Justiça e Segurança Pública.
A brinquedoteca precisa de livros infantis, brinquedos 
de empilhar e encaixar (com peças grandes para 
evitar acidentes), bonecos, fantoches, animais de 
pelúcia e emborrachados, carros, jogos de memória, 

mesa com quatro cadeiras de madeira ou plástico 
resistente (com arestas arredondadas), berço com 
trocador, um colchão e três jogos de lençóis. 
A doação também poderá ser feita em dinheiro por 
meio de depósito na conta solidária da OAB/AC: Agência 
3550-5 – Conta 7924-3; CNPJ 04.087.953/0001-90. 
Os brinquedos poderão ser entregues na sala 
da OAB/AC no Fórum do Centro e na loja Zero a Doze. 
Lembre-se: sua contribuição fará a felicidade de 
muitas crianças! 



I Workshop de Prerrogativas da Advocacia é realizado na OAB/AC

Durante o evento foi apresentado o aplicativo 'Prerrogativas Mobile', 
que vem para facilitar o combate às violações

A Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas 

da OAB/AC promoveu no dia 13 de Julho, o I Workshop 
de Prerrogativas da Advocacia, em parceria com a 
ESA/Acre. A vice-presidente da OAB/AC, Marina Belandi, 
abriu o evento e falou da importância em discutir as 
prerrogativas. “A OAB/AC tem desenvolvido um 
excelente trabalho para combater as frequentes 
violações de prerrogativas, e o workshop faz parte 
desse trabalho, pois aqui nós podemos tirar dúvidas, 
compreender melhor o que é ou não uma prerrogativa 
violada e, principalmente, orientar sobre o que fazer 
quando ocorrerem violações”, destacou...........
Na ocasião, o coordenador geral de comissões da 
OAB/AC, André Marques, afirmou que o I Workshop é 
uma forma de nivelar o conhecimento dos advogados 
para posteriormente iniciar a comunicação com as 
instituições para que as prerrogativas sejam respeitadas. 

“Somos cientes de nossas prerrogativas e por isso 
precisamos estar alinhados para brigar por elas”. 
Durante o evento, Belandi apresentou as atribuições da 
Comissão de Prerrogativas e explicou o que o advogado 
deve fazer caso sua prerrogativa seja violada no exercício
 da profissão. A presidente da Comissão de Defesa, 
Assistência e Prerrogativas, Helane Christina, abordou 
as violações mais recorrentes em delegacias e unidades 
prisionais, como casos em que o advogado é impedido 
de falar com o cliente detido. “A partir do momento que 
o advogado tem sua prerrogativa desrespeitada, se ele 
agir de forma errônea, de vítima ele pode se tornar autor. 
Portanto, é fundamental entender como proceder, e a 
quem recorrer nos casos mais complexos. Discutir o 
assunto apresentando casos que ocorreram na prática 
é importante para que o advogado tenha um referencial 
de conduta para determinada situação de violação", diz. 

O presidente da ABRACRIM/AC, Carlos Venícius, que 
também é membro da Comissão de Prerrogativas, e o 
advogado Claudemir da Silva, ambos mediadores do 
workshop, discutiram as violações nas esferas judicial 
e administrativa, em repartições públicas, instituições 
privadas e processo eletrônico, respectivamente.
Durante o workshop foi apresentado o aplicativo das 
prerrogativas. “Através do aplicativo o advogado poderá 
fazer as solicitações para a Comissão. Ele vai poder 
fazer um requerimento comum ou de urgência, por 
exemplo, e identificar se o caso ocorrido com ele é 
ou não uma violação. O aplicativo vem para facilitar o 
combate à violação de prerrogativas”, ressalta 
Claudemir da Silva. O aplicativo é compatível com 
Android e IOS, e pode ser baixado na Apple Store ou 
Play Store. Procure por “Prerrogativas Mobile”. 



Ato de desagravo é promovido pela OAB/AC em apoio à 
advogada Mayra Villasante

'Não aceitaremos qualquer violação de prerrogativas dos advogados', afirmou 
o presidente da OAB/AC, Marcos Vinícius Jardim Rodrigues

A OAB/AC realizou no dia 06 de Julho, no Fórum 

Criminal, ato de desagravo em prol da advogada 
Mayra Villasante, que foi constrangida no dia 12 de 
junho após ouvir, de agente penitenciário, que deveria 
tirar a roupa íntima caso quisesse entrar na Unidade 
Prisional de Rio Branco. Mais de 40 advogados 
estiveram presentes no ato. De acordo com o 
presidente da OAB/AC, Marcos Vinícius Jardim 
Rodrigues, o ocorrido com a advogada foi uma violação 
de prerrogativas e a Ordem não deixará o fato passar 
despercebido. “Este ato é uma manifestação prevista 
no Estatuto da OAB. Sempre que um advogado for 
cerceado em seu exercício profissional ele tem o direito 
de ser desagravado publicamente. Esta é uma resposta 
da OAB para a classe e, principalmente, a nossa colega, 
emprestando nosso ombro e solidariedade, para que 
todos fiquem cientes que a OAB jamais permanecerá 
calada em qualquer si tuação de violação de 
prerrogativas”, afirmou. Ainda segundo Rodrigues, o ato 
de desagravo, neste caso, é também uma defesa de 
gênero. “Ninguém tem o direito de cercear o advogado, 
como foi feito com a Dra. Mayra Villasante, que além 
de ter suas prerrogativas violadas, sofreu humilhação. 
Portanto, esta manifestação é também uma defesa a 
dignidade da mulher advogada. Não aceitaremos 
qualquer violação!”, ressaltou. A advogada Mayra 
Villasante, que teve seus direitos violados, disse que 
o ato representa o fortalecimento da advocacia. 

O presidente da Associação dos Advogados 
Criminalistas do Acre (ABRACRIM/AC), Carlos Vinícius, 
também esteve presente no ato de desagravo para 
prestar apoio. Segundo ele, os atos de violação de 
prerrogativas tornaram-se constantes. “Vivemos 
momentos difíceis no país e temos observado um 
avanço nas violações. O advogado tem sido o grande 
vilipendiado. Os direitos assegurados têm sido 
desconsiderados e a cada dia sofremos violações que 
tem tornado o exercício da advocacia uma atividade de 
cotidiana humilhação. A Dra. Mayra Villasante foi uma 
das vítimas. Sinta-se desagravada e apoiada pela 
ABRACRIM”, ponderou.
A presidente da Comissão de Defesa, Assistência e 
Prerrogativas, Helane Christina da Rocha Silva, e a 
presidente da Comissão da Mulher Advogada, Socorro 
Rodrigues, também prestaram apoio à advogada Mayra 
Villasante, manifestando repúdio à violação das 
prerrogativas das mulheres advogadas. O juiz Edinaldo 
Muniz, titular do 2º Juizado Especial Criminal da 
Comarca de Rio Branco, também esteve presente 
no ato. 

 
lei que nos ampara e infelizmente não é todo mundo 
que quer cumpri-la. O que aconteceu comigo foi uma 
represália à advocacia”. 

“Não vamos ficar silentes enquanto nossas 
prerrogativas estiverem sendo violadas. Passei 
por uma situação desnecessária, pois nós temos uma



OAB/AC entrega carteira provisória a novos advogados

Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/AC realiza blitz em 
aeroporto de Rio Branco

'A carteira da Ordem me dará um respaldo maior para desenvolver minhas 
atividades', diz nova advogada 

A ação foi promovida por todas as Seccionais do país como parte da campanha 
'Bagagem sem Preço', em parceira com o Ministério Público e Procon

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

conduziu a solenidade de entrega de carteira provisória 
no dia 11 de Julho. A cerimônia aconteceu na sala da 
presidência e contou com a participação da presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, advogada Isabella 
Fernandes, e a advogada Vanda Ferreira, representando 
a Comissão da Mulher Advogada............................. 
Na ocasião, Belandi convidou os novos advogados a 
participarem dos eventos que a OAB/AC promove, como 
o I Workshop de Prerrogativas da Advocacia, que será 
realizado nesta quinta-feira, 13. A vice-presidente também 
falou sobre o trabalho das Comissões da Seccional 
“É com muita satisfação que recebo vocês e os 
parabenizo por essa conquista. Agora vocês fazem parte 
da OAB/AC e estarão conosco nessa batalha do dia a dia 
que é a advocacia. É muito importante que cada um 
conheça o trabalho desenvolvido pelas comissões, se 
identifique e faça parte de uma delas. As portas da 
presidência estarão sempre abertas”, afirmou.................  
Para a nova advogada, Mary Barbosa (48 anos), a carteira 
da OAB representa um novo passo. “Trabalho há muito 
tempo como educadora e também sou palestrante. Então 
a carteira da OAB me dará um respaldo maior para 
desenvolver minhas atividades. Foram muitos desafios 
para conquistar a carteira, mas sei que é apenas um dos 
que virão, pois a advocacia é um desafio constante”, 
conclui................................................................ 

 
prerrogativas dos advogados, que são constantemente 
violadas. “A missão da OAB/AC é incansável na defesa 
da advocacia. A determinação do presidente Marcos 
Vinícius Jardim Rodrigues é no sentido de sermos 
implacáveis na defesa das prerrogativas dos advogados. 
Sempre que necessário tomaremos todos os esforços 
à proteção e garantia das prerrogativas da classe”, 
ressaltou Belandi. 

Ainda durante a cerimônia de entrega, a vice-presidente 
da OAB/AC enfatizou a luta da Seccional para garantir as

A Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) 

da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 
Acre (OAB/AC) realizou, no dia 28 de julho, uma 
blitz no aeroporto de Rio Branco. A ação foi 
idealizada pela OAB como parte da campanha 

“Bagagem sem Preço”. A Promotoria de Defesa do 
Consumidor do Ministério Público do Estado do Acre 
(MP-AC) e o Programa de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-AC) foram parceiros da mobilização. 
A blitz no aeroporto foi uma ação em conjunto com todas 
as Seccionais da Ordem, com o objetivo de manifestar a 
posição contrária da OAB em relação a cobrança extra por 
malas despachadas e verificar o cumprimento da resolução 
da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que estipula 
a cobrança de bagagens despachadas, estava claro ao 
passageiro. Para o presidente da CDC, Stéphane Quintiliano, 
a mobilização, além de buscar a aplicação da lei, é uma 
forma de conscientizar o consumidor sobre seus direitos e 
“elucidar as mudanças trazidas pela resolução 400 da ANAC 
nos contratos de transporte aéreo, assim como fiscalizar a 
aplicação das novas normas, a fim de garantir que as 
empresas não cometam abusos e arbitrariedades”. 
Os órgãos de fiscalização também verificaram a manutenção 
do Código de Defesa do Consumidor e distribuíram cartilhas 
sobre o  pagamento das bagagens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O Procon-AC preparou um relatório que poderá apontar 
algumas irregularidades encontradas durante a fiscalização 
nos guichês e lojas físicas das empresas de transporte aéreo. 



Ciclo de palestras é realizado na Escola Anita Garibaldi pela 
Comissão da Criança e do Adolescente

Comissões de Ação Social e Jovem Advocacia entregam material 
escolar em escola pública

A ação é uma extensão do projeto 'OAB Vai à Escola', segundo a presidente da Comissão

Materiais foram arrecadados durante evento realizado em maio na OAB/AC

A Comissão da Criança e do Adolescente realizou 

no dia 5 de Julho, um ciclo de palestras na Escola 
Anita Garibaldi, no bairro 15. Alunos do ensino 
fundamental, da manhã e tarde, ouviram sobre 
os Estatutos da Criança e do Adolescente, idoso 
e pessoas com deficiência. Além de orientações 
quanto a lei Maria da Penha...................................... 

 
os seus direitos e também de toda a família. “O ciclo 
de palestras que foi realizado é uma extensão do 
projeto OAB Vai à Escola, que tem o intuito de levar 
informação para crianças e alerta-los sobre temas 
importantes”, afirma........................................... 

O vice-presidente da Comissão, Inayan Morais, e 
as advogadas Sylmara Matos e Leila Silva também 
estiveram presentes na ação. 

Segundo a presidente da Comissão da Criança 
e do Adolescente, advogada Iolanda Almeida, o 
projeto é importante para que as crianças conheçam

A Escola Anita Garibaldi recebeu na manhã do 

dia 11 de Julho, itens de material escolar da 
Comissão de Ação Social (CAS) e Comissão da 
Jovem Advocacia (CJA) da OAB/AC. Os produtos 
foram arrecadados no Ciclo de Palestras sobre 
“Carreiras Jurídicas” realizado dia 25 de maio. 
De acordo com as Comissões, a escola recebe 
muitos alunos carentes sem condições de 
comprar alguns materiais escolares. 

Para a presidente da CAS, Iolanda Almeida, a 
Comissão tem como objetivo principal levar a OAB 
para a sociedade. “Estamos cumprindo o nosso 
dever social, levando não apenas conhecimento, 
por meio de ações como o 'OAB Vai à Escola', 
mas ajudando de alguma maneira. Muitas crianças 
às vezes não tem o material escolar básico e não 
podem participar das atividades em sala de aula.
Então nos engrandece muito poder contribuir com 
a educação dessas crianças, mesmo que através 
desse pequeno gesto”, ressaltou.

O vice-presidente da CAS, advogado Inayan Morais, 
e o advogado Fernando Soares também participaram 
da ação, cujo material foi entregue a diretora da escola, 
Shirlene Alves, a professora Angelina Camilo e a 
coordenadora pedagógica, Kelen Rejane. 



Comissão de Ação Social da OAB/AC presta atendimento 
jurídico na Cidade do Povo

Comunidade do Residencial Vale do Açaí recebem 
consultoria jurídica

Moradores do bairro recebem o Dia do Cooperar

Comissão de Defesa do Consumidor realizou o atendimento

Os moradores da Cidade do Povo receberam 

no dia 1º de julho, até às 13h, atendimentos 
de saúde, recreação para crianças, serviços de 
beleza e consulta jurídica da OAB/AC, por meio 
da Comissão de Ação Social. O evento, realizado 
pela Organização de Cooperativas Brasileiras 
(OCB) e Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativo (SESCOOP), aconteceu para 
celebrar o Dia do Cooperar..............................
Participaram da ação, a presidente da OAB/AC, 
Marina Belandi; presidente da Comissão de Ação 
Social, Iolanda Almeida; os advogados Fernando 
Guerra e Themis Santiago; e os estudantes do 
último período do curso de direito da Uninorte, 
Yan D'Albuquerque e Bianca Muniz. 

A Comissão de Defesa do Consumidor da 

OAB/AC realizou, no dia 7 de Julho, atendimento 
jurídico e consultoria a moradores do Residencial 
Vale do Açaí, localizado no bairro São Francisco. 
Para o presidente da Comissão, Stéphane 
Quintiliano, é muito importante promover ações 
como essa. 

“O papel da OAB é este, levar informação e 
prestar atendimento as pessoas que mais 
precisam”, afirmou. Participaram da ação 
os advogados Samuel Gomes, Ana Elisa e 
Juliane Menezes. 



Comissão da Criança e do Adolescente realiza Ciclo de Palestras 
na Casa do Caminho

Comissões da OAB/AC buscam incentivar o empreendedorismo 
por meio da I Feira de Negócios da Advocacia Acreana

Crianças e mães presentes no local ouviram sobre Estatutos, Bullying e Lei Maria da 
Penha, na última quinta-feira (20)

Feira acontece em outubro, em paralelo com a II Conferência da Jovem Advocacia e da 
Mulher Advogada, no qual serão disponibilizados stands para empresas exporem seus 

produtos e serviços à classe jurídica acreana

A Comissão da Criança e do Adolescente 
realizou dia 20 de Julho, um Ciclo de 
Palestras na Casa do Caminho, no bairro 
Montanhês. As crianças ouviram sobre os 
Estatutos da Criança e do Adolescente, 
Idoso e Pessoas com Deficiência. Além de 
receberem orientações quanto à lei Maria 
da Penha e Bullying.

Na ocasião, também conversaram com as 
mães cadastradas na entidade e as 
convidaram para comparecer ao atendimento 
jurídico, no dia 29, que foi realizado pela 
Comissão de Ação Socia l  e  Jovem 
Advocacia. 

A Comissão da Jovem Advocacia (CJA) e Comissão 
da Mulher Advogada preparam muitas novidades 
para outubro! As Comissões promoverão a 
II Conferência Estadual da Jovem Advocacia e da 
Mulher Advogada, entre os dias 26, 27 e 28/10 
deste ano. O evento contará com a participação de 
renomados juristas que contribuirão com os debates 
do cenário político-jurídico atual. Em paralelo com a 
II Conferência, também será realizado a I Feira de 
Negócios da Advocacia Acreana............................ 
De forma inovadora no estado, a I Feira de Negócios 
da Advocacia Acreana reunirá stands de diversas 
empresas prestadoras de serviços à advocacia. 
Advogados, acadêmicos e interessados terão livre 
acesso à Feira, que será uma oportunidade para 
incentivar jovens advogados a empreender de forma 
individual ou coletiva. 

Os stands serão comercializados para que as 
empresas interessadas em expor seus serviços a 
advogados e escritórios de advocacia façam suas 
adesões. “A Feira vai disponibilizar aos empresários 
a oportunidade de expor seus produtos e serviços à 
Classe Jurídica, que vão desde software, material 
gráfico, livraria, cursos jurídicos a materiais 
eletroeletrônicos, mobiliário, arquitetura, corretagem, 
etc.”, diz a presidente da CJA, Marília Gabriela. 
As empresas que tiverem interesse em fazer parte da 
I Feira de Negócios da Advocacia Acreana, já deverão 
entrar em contato com as Comissões, através dos 
telefones (68) 99985-9873 ou (68) 3223-4586, e falar 
com Marília Gabriela. 

"Para mim esse ciclo de palestras está sendo 
muito gratificante. Temos o intuito de levar 
informação para crianças e alerta-los sobre 
temas importantes. Estamos plantando uma 
semente para que possa florescer e ajudar a 
população”, afirma a presidente da Comissão 
da Criança e do Adolescente e Ação Social, 
advogada Iolanda Almeida................................. 
Estiveram presentes no Ciclo de Palestras o 
vice-presidente da Comissão, advogado 
Inayan Morais, e a advogada Themis Santiago.

SOBRE A CASA DO CAMINHO.........................................
A Casa do Caminho é uma Organização Sem Fins 
Lucrativos, idealizada pela empresária Marina Zago, que 
acolhe e capacita famílias da comunidade do bairro 
Montanhês. A missão da instituição é desenvolver ações 
com amor e fraternidade para comunidade carente. 
A entidade necessita de doações e apoio da sociedade 
para sua manutenção. Entre em contato: (68) 99985.0113.
 



Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da 
OAB/AC manifesta indignação em relação aos índices de estupros 

de crianças e adolescentes no Acre

SAUDADES

A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e 

do Adolescente da Ordem dos Advogados do 

Brasil - Seccional Acre (OAB/AC), torna pública 

sua indignação com os índices de estupros de 

crianças e adolescentes no Estado do Acre. 

Segundo relatório divulgado na última semana pelo 

Ministério Público do Acre (MP/AC), com base em 

dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 

e Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(Sinan), o estado possui a maior taxa de estupros 

por habitante do Brasil. Em 2015, foram registrados 

65,2 casos por 100 mil habitantes, sendo que a taxa 

média do país é de 22,2. O relatório aponta ainda 

que em 2015, quase 200 casos de estupros não 

chegaram ao conhecimento das autoridades 

competentes, demonstrando que o quadro é mais 

calamitoso ainda que o retratado.  .............................

Os números catastróficos demonstram a total 

falência das políticas públicas de proteção às crianças 

e adolescentes do Acre e merecem mais que 

contundente repulsa, a intensa dedicação de todos 

os agentes e instituições públicos e privados no 

combate à grotesca violência que dizima a dignidade 

e impõe graves traumas nas vidas de meninos e 

meninas. O Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA (Lei Federal n. 8.069/90) preceitua 

No dia 04 de julho de 2017 completou-se três anos 

da partida do saudoso Barão: Florindo Silvestre Poersch, 

ex-presidente e conselheiro Federal da OAB/AC. 

Familiares amigos e colegas de profissão prestaram 

suas homenagens durante missa realizada na Paróquia 

Santa Inês, no bairro Bosque

 

em seu artigo 4º que “é dever da família, da comunidade, 

da sociedade em geral e do poder público assegurar, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária”. É, pois, obrigação do Poder 

Público, bem como de todos os agentes sociais, 

promover a paz social, primar pela aplicação da 

norma legal e assim garantir os direitos fundamentais 

da criança, assegurando, por todos os meios possíveis 

“o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e de dignidade” 

( a r t . 3 o ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Precisamos mais que nunca implementar as iniciativas 

de conscientização, de proteção aos informantes de 

atos de violência contras crianças, de combate efetivo 

aos agressores, de acolhimento e atendimento 

psicossocial às vitimas, entre tantas medidas necessárias 

à minoração dos gritantes índices que impõem vergonha 

e assombro à sociedade acreana................................. 

A OAB/AC permanecerá firme no exercício da sua função 

social de defesa dos cidadãos e estará junto aos órgãos 

competentes lutando pela aplicação do direito e pela 

Justiça plena na proteção das crianças e adolescentes e 

na punição exemplar aos responsáveis pela violência e 

abusos praticados.
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