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68. 3216-4000OAB EM NOTÍCIA
II Conferência Estadual da Jovem Advocacia e da Mulher 

Advogada (CONFEJAMA) é realizada na OAB Acre
Evento ocorreu nos dias 26, 27 e 28 de outubro

Valorização da mulher. Este foi o tema 

principal da abertura da II Conferência 

Estadual da Jovem Advocacia e da Mulher 

Advogada (CONFEJAMA), no dia 26 de 

outubro, na Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Acre (OSB/AC). 

Durante a abertura, o presidente da OAB Acre, 

Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, elogiou a 

Comissão da Jovem Advocacia (CJA) e a 

Comissão da Mulher Advogada (CMA) pelo 

empenho e trabalho desenvolvido na Ordem. 

“Me identifico muito com as causas dessas 

conferências. Esta Conferência é um momento 

histórico. Espero que em menos de dez anos 

possamos estar aqui novamente dizendo que 

fizemos muito pelas mulheres e jovens 

advogados. Em dez anos de nova gestão 

nossa seccional mudou bastante e abriu portas 

para as mulheres e jovens. Estou muito feliz 

em fazer parte deste evento tão importante 

para a valorização das mulheres advogadas e 

também para o incentivo dos nossos jovens 

advogados. Parabéns.”, finalizou. 

Para a presidente da CJA, Marília Gabriela, 

realizar a Conferência em conjunto com a CMA 

foi gratificante. “Me sinto contemplada em ter 

realizado o evento em conjunto com a 

Comissão da Mulher Advogada, pois além de 

conduzir a Comissão da Jovem Advocacia, sou 

mulher advogada. Fico mais feliz ainda por 

realizar a primeira Feira de Negócios da 

Advocacia Acreana, pois diante a atual 

necessidade do advogado empreender na 

profissão, a Feira demonstra os produtos e 

serviços utilizados no dia a dia”, disse.  



Continua

A presidente da CMA, Socorro Rodrigues, 

também falou sobre a felicidade em realizar o 

evento. “Fazer duas comissões se unirem para 

realizar um grande evento é muito gratificante. 

Com certeza é um marco para a OAB/AC. 

Agradeço a todos que fizeram parte deste 

projeto e que nos ajudaram a expor nossa 

causa de valorização da mulher.”, afirmou. 

Na ocasião, fizeram parte do dispositivo de 

honra, a Secretaria Estadual de Políticas 

Públicas para Mulheres, Concita Maia, 

representando o Governo do Estado do Acre; 

Sarvia Silvana, representando a Procuradoria 

Geral do Estado; vice-prefeita Socorro Neri, 

representando o município; vereadora Leni 

Petecão, representando a Câmara de 

Vereadores; e Carlos Lamas, representando a 

Caixa de Assistência dos Advogados do Acre 

(CAAAC). 

Também foram registradas as presenças do 

juiz de direito da Vara de Registros Públicos, 

Edinaldo Muniz dos Santos; Marlene De Carli, 

vice-presidente da Anoreg; Silvan De Carli, 

delegatário de Feijó; Ricardo Martins, 

delegatário de Senador Guiormard; Felipe 

Belchiori, segundo ofício de registro de 

imóveis; Antônio Sérgio, presidente da 

Armatim; e advogada Alexandrina Melo de 

Araújo.

A defensora pública Rivana Ricarte foi a 

segunda palestrante da noite. Ela debateu 

sobre a mulher no sistema interamericano de 

Direitos Humanos. Rivana Ricarte foi à 

primeira mulher brasileira a se tornar 

defensora pública interamericana e contou um 

pouco de sua experiência. 

A advogada Renata Fabris também prestigiou 

o público com a palestra “Desmistificando as 

Contratações Públicas e o Papel do (a) 

Advogado (a)”.

                          Tribuna Livre

A I I  CONFEJAMA abr iu espaço para 

apresentação de trabalhos. A Tribuna Livre 

oportunizou advogados e estudantes de direito 

a submeter seus trabalhos e assim expor suas 

obras. Ao todo foram aprovados dois 

trabalhos. Cada autor teve 20 minutos para 

expor o conteúdo do trabalho. 

Com o título "A Manipulação da Mídia nos 

Processos Criminais" o trabalho do acadêmico 

de direito da Universidade Federal do Acre 

(UFAC), Jonas Vieira Prado, foi um dos 

aprovados. “Arbitragem Tributária como 

Efetivo Meio de Acesso à Ordem Jurídica 

Justa”, escrito pelo advogado Gilliard Nobre 

Rocha, foi outro trabalho aprovado para ser 

apresentado durante o evento. 

Os trabalhos inscritos foram avaliados de 

acordo com os critérios estabelecidos pela 

comissão organizadora. Na ocasião os 

aprovados agradeceram a comissão julgadora 

pela oportunidade. 

                               Palestras

Durante o primeiro dia da II Conferência 

Estadual da Jovem Advocacia e da Mulher 

Advogada – CONFEJAMA, os participantes 

puderam receber a palestra da desem- 

bargadora do Tribunal de Justiça do Estado do 

Acre, Eva Evangelista, sobre “A Mulher em 

Situação de Violência Doméstica e Familiar e 

seu Acesso à Justiça”. Na oportunidade, a 

desembargadora agradeceu o convite das 

comissões organizadoras do evento e afirmou 

que a palestra pretendia refletir o tema que 

aflige todas as famílias, a violência psicológica 

e física contra as mulheres. 



Encerramento II Conferência Estadual da Jovem Advocacia e da 
Mulher Advogada – CONFEJAMA

O encerramento da Conferência, voltado 

para o jovem advogado, deu início de forma 

gratificante no dia 27 de outubro, com a 

entrega do Prêmio Jovem Advogado Destaque 

2017. O prêmio, que tem por objetivo 

reconhecer e est imular a excelência 

profissional, premiou três jovens advogados. 

Para definir os jovens destaques, a Comissão 

da Jovem Advocacia (CJA) encaminhou aos 

magistrados uma lista dos advogados 

elegíveis, cabendo a cada um deles, três 

indicações nominais. Crisna Marcelo Ramires 

Ferreira, Leonardo Simão de Araújo e 

Andressa Jucá, na ocasião representada pela 

mãe Jussara Maria Jucá de Oliveira, foram os 

destaques 2017.

Durante o último dia de Conferência os 

presentes puderam prestigiar a mesa redonda 

que discutiu as perspectivas para a jovem 

advocacia acreana. O debate girou em torno 

da pesquisa realizada há um mês, pela CJA da 

OAB/AC, no qual ao todo 41 perguntas 

respondidas por 208 advogadas. A pesquisa 

foi dividida em quatro tópicos.

O primeiro foi destinado a todos os advogados 

com perguntas gerais (gênero, idade, média 

salarial e outros); o segundo foi destinado 

exclusivamente aos jovens advogados, no 

qual a pesquisa pretendia entender as 

dificuldades enfrentadas pelo advogado em 

início de carreira; o terceiro foi composto por 

perguntas destinadas à mulher advogada para 

compreender se no estado existem mulheres 

que sofrem discriminação ou tem suas 

prerrogativas violadas em decorrência de seu 

gênero; o último tópico foi destinado aos 

escritórios de advogados, para entender qual a 

média salarial paga aos advogados que 

trabalham nesses escritórios e também saber 

quais as dificuldades enfrentadas. 

A mesa redonda foi composta pela mediadora, 

advogada Fernanda Catarina, e debatedores: 

a tesoureira da OAB/AC, Claudia Sabino; 

advogado João Rodolfo dos Santos; advogada 

Fabiula Albuquerque Rodrigues; e advogado 

Lucio Braga Júnior.  

As palestras também fizeram parte do 

segundo dia de Conferência. Na ocasião, o 

advogado Emiliano Landim falou sobre o 

“Empreendedorismo na Advocacia”. Landim 

deu dicas e contou testemunho sobre 

experiências e ideias inovadoras que fizeram e 

fazem a diferença em seu escritório de 

advocacia. Segundo ele, para ter destaque na 

carreira é preciso inovar e sair do confor-

mismo, pois na atualidade, devido ao mercado 

saturado, quem não inova “fica para trás”. 

Quem encerrou a noite de evento foi à 

professora da Damásio Educacional, Patrícia 

Carla. Com muito bom humor, Patrícia Carla 

debateu sobre os “Princípios da Administração 

Pública”. Ela falou sobre fraudes na adminis-

tração pública, casos de improbidade, além de 

expor suas experiências enquanto funcionária 

pública.  

No dia 28 de outubro, no Clube da OAB Acre, 

ocorreu a Sunset Fest, festa de encerramento 

da II Conferência. Convidados, organizadores 

e advogados festejaram o sucesso do evento 

com muita música, alegria e diversão. As 

atrações da festa foram: Matheus Lira e 

Banda; Diogo Soares e Os Monumentais; e DJ 

Marcelo. 

  





I Feira de Negócios da Advocacia Acreana é realizada na OAB Acre

Pela primeira vez na OAB/AC, a advocacia acreana 

pôde prestigiar a I Feira de Negócios da Advocacia 

Acreana, realizada dias 26 e 27 de outubro, como parte 

da programação da II Conferência Estadual da Jovem 

Advocacia e da Mulher Advogada. 

A Feira contou com a participação de mais de dez 

stands, são eles: Raviera Concessionária, Líder 

Seguros, Anoreg, Damásio Educacional, Wizard, Suzuki 

Motors, Hoje Cosméticos, Quality Lavanderia, Estética 

Hollywood, Decarli Contabilidade, CBMAE, Parada 

Obrigatória Snack Burger e Chocolat Churros Gourmet. 

Para a expositora Doneska D'Ávila, gestora da Damásio 

Educacional Unidade Rio Branco, ter participado da 

feira foi uma ótima experiência. “Espero que a Feira 

tenha outras edições. Gostamos muito de participar e 

oferecer aos advogados e estudantes uma nova forma 

de conhecer nosso trabalho.”, finalizou.  



A Resolução nº 1.664/2003 do Conselho 

Federal de Medicina regula os procedimentos 

médico-cirúrgicos para os casos de inter-

sexualidade que, segundo a Resolução, é 

considerada como “anomalia de diferenciação 

sexual” e, portanto, uma “urgência biológica e 

social”. Também é conhecido como “genitália 

ambígua” o diagnóstico das pessoas que 

nascem com dois sexos (intersexo). Em alguns 

casos, a criança possui severas complicações 

de saúde devido às anomalias, colocando em 

perigo a vida da mesma. Nesses casos, as 

cirurgias genitais podem ser essenciais para 

salvar a vida da criança.

A questão que proponho para reflexão é 

intrigante e se baseia na análise entre os 

direitos da criança e a permissão dos pais para 

a realização das cirurgias genitais em recém-

nascidos nos casos de genitália ambígua ou 

intersexo em que não há o risco de morte para 

a criança. Esse procedimento não possui 

consenso na literatura internacional quanto à 

necessidade de cirurgias imediatas se não há 

perigo vital para a criança. Entretanto, para 

satisfazer, em alguns casos, as expectativas 

da família, os pais autorizam as cirurgias, sem 

ao menos levar em consideração os direitos da 

criança. O que pode levar, ao passar do tempo, 

a criança a ter um gênero biológico discordante 

do psicossocial.

Os direitos da personalidade, da autodeter-

minação, da liberdade e da dignidade da 

criança estão sendo violados pelos pais, neste 

caso supracitado? No meu entender há 

severas violações de direitos humanos quando 

os pais decidem pelas cirurgias genitais que 

podem acarretar em graves males para a 

saúde mental e física das crianças que 

acabaram de nascer. Em se tratando de lide 

que envolva crianças e 

adolescentes, a regra da oitiva dos mesmos é 

medida que se impõe, segundo salienta a 

Convenção Interamericana de Direitos Huma-

nos que, diga-se de passagem, o Brasil é 

signatário. 

Portanto,  os procedimentos médicos 

realizados em recém-nascidos que são 

diagnosticados como intersexo, sem risco de 

morte, podem se constituir como violadores de 

direitos da personalidade da criança, pois, não 

há cidadania sem dignidade humana. O 

desenvolvimento psicossocial da criança 

precisa ser completado para que ela mesma 

tome a decisão que mais lhe trouxer dignidade, 

com base no preceito constitucional da 

liberdade e da autodeterminação.

Charles Brasil, presidente da Comissão da 

Diversidade Sexual da OAB/Acre, mestre em 

Direito pela Universidade de Brasília (UnB), 

advogado e professor.   

A intersexualidade e os direitos fundamentais das crianças



Comissões de Ação Social e Criança e Adolescente da OAB/AC 
solicita apoio de deputado estadual

Comissões CCA, CAS e CJA da OAB Acre realizam atendimento 
na Casa do Caminho

Ação ocorreu dia 21 de outubro

A Comissão da Criança e do Adolescente e 

Comissão de Ação Social da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional Acre 

(OAB/AC), por meio da presidente Iolanda 

Almeida e vice-presidente Inayan Morais, 

reuniram-se no dia 05 de outubro, com o 

deputado estadual Daniel Zen (PT). 

Os membros solicitaram apoio para impressão 

da cartilha do “OAB/AC Vai à Escola”, 

programa que leva palestras e orientação 

sobre diversos assuntos às escolas públicas 

da capital. 

      Comissão de Ação Social (CAS), Comissão 

da Criança e do Adolescente (CCA) e 

Comissão da Jovem Advocacia (CJA) da 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Acre (OAB/AC) realizaram atendimento 

jurídico gratuito na Casa do Caminho, dia 21 de 

outubro, pela primeira vez. 

No local, famílias acolhidas pela Casa do 

Caminho receberam atendimento jurídico. As 

comissões também contaram com o apoio do 

Conselho Tutelar que realizou palestra sobre o 

trabalho do Conselho e também sobre os 

direitos e deveres contidos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). 

Segundo a presidente da CCA e CAS, 

advogada Iolanda Almeida, a Casa do 

Caminho foi grande incentivadora na criação 

do projeto Advocacia Pro Bono, votado e 

aprovado pelo Conselho Pleno da OAB/AC.

“Essa foi à primeira vez que realizamos o 

projeto na instituição que tanto nos incentivou. 

A partir de agora faremos o atendimento todos 

os meses, sempre levando informação para 

crianças e adultos acolhidos pela Casa do 

Caminho.”, disse Almeida.  

SOBRE A CASA DO CAMINHO

A Casa do Caminho é uma Organização Sem 

Fins Lucrativos, idealizada pela empresária 

Marina Zago, que acolhem e capacitam 

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.

 

 

 

Também esteve presente o presidente da 

Comissão de Assuntos Legislativos, advogado 

Thalles Vinícius.

A



OAB Acre participa de audiência pública sobre advogados dativos
Reunião na Vara de Registros Públicos e Cartas Precatórias de Rio Branco 

ocorreram dia 27 de outubro.

A Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Acre (OAB/AC) participou de 

audiência pública dia 27 de outubro, na Vara de 

Registro Públicos e Cartas Precatórias Cíveis 

de Rio Branco, com o juiz de direito Edinaldo 

Muniz dos Santos sobre o problema institu-

cional causado pelo não pagamento de advo-

gados dativos. 

Durante a reunião, o juiz agradeceu a 

presença de todos e ressaltou “que o propósito 

da audiência é criar uma oportunidade de 

diálogo acerca do problema institucional em 

foco”. 

O presidente da OAB/AC, Marcos Vinícius 

Jardim Rodrigues, afirmou que a situação dos 

advogados dativos tem causado muito 

estresse para a classe. “O dativo trabalha na 

ausência de Defensor Público, suprindo a 

ineficiência do Poder Público no que atine aos 

investimentos necessários nesse setor. Este 

fato causa constrangimento à classe, porque 

foi o próprio Poder Executivo o autor da lei que 

prevê a sua obrigação de remunerar tempe-

stivamente os serviços demandados pelo 

Poder Judiciário. A OAB/AC tem compromisso 

com a lealdade e valorização da advocacia.”. 

Na ocasião, o Ministério Público sugeriu que o 

sistema de rodízio, determinado em lei, e que 

não está sendo cumprido como deveria, seja 

observado com rapidez. Além disso, sugeriu 

ainda que o arbitramento de honorário sigam 

as tabelas oficiais da OAB. 

A audiência pública também ocorreu para 

discutir o caso da advogada Núbia Sales de 

Melo, exequente em causa própria, que tenta 

receber seus honorários dativos. Ao final ficou 

decidido que o Estado do Acre, em cinco dias, 

farão a verificação do feito e, caso não 

encontre irregularidades ou defeito viável para 

impugnação, pagará a advogada o mencio-

nado crédito no prazo de mais dez dias. 

Também estiveram presentes na audiência 

pública o promotor de justiça Felisberto 

Fernandes da Silva Filho; os procuradores do 

estado Leonardo Silva Cesário Rosa, Gustavo 

Faria Valadares e Thomaz Carneiro Drumond; 

e os advogados Núbia Sales de Melo, 

Francisco José Benício Dias, Williane Antônia 

Soares Pereira e Armyson Lee Linhares de 

Carvalho. 



OAB/AC lança manifesto por uma 'Infância Livre da 
Publicidade Comercial'

A  Ordem dos Advogados do Brasil lançou dia 

17 de outubro, o manifesto por uma “Infância 

Livre da Publicidade Comercial”. A campanha 

teve por objetivo conscientizar a sociedade 

sobre os efeitos da publicidade infantil em 

desarmonia com os direitos do consumidor e 

da criança. A OABA/AC e demais seccionais 

do país também lançaram o manifesto.

De acordo com a presidente da Comissão da 

Criança e do Adolescente da OAB/AC, Iolanda 

A lmeida,  a  campanha é de ext rema 

importância para evitar o consumismo infantil. 

“As crianças estão virando consumistas desde 

cedo. Então é preciso conscientizar sobre os 

efeitos desse consumismo. E este trabalho 

deve ser feito pela família, escola e população 

em geral. A partir do momento que uma criança 

quer algo, seja um brinquedo seja um 

acessório da 'moda' – que todos os colegas 

usam menos ela –, elas acreditam que 

precisam sim daquilo para ser felizes e aceitas 

pelos demais. Precisamos da ajuda de todos e 

assim vamos fazer cumprir e serem 

respeitados os direitos das crianças e 

adolescentes”, disse.

O dever da OAB é proteger e assegurar os 

direitos das crianças e adolescentes, assim 

como define a Constituição Federal e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do 

Código de Defesa do Consumidor, que 

também proíbe de forma expl ic i ta  a 

comunicação mercadológica as crianças.  

Para o presidente da Comissão de Defesa do 

C o n s u m i d o r  d a  O A B / A C ,  S t é p h a n e 

Quintiliano, a campanha é fundamental para 

proteger e blindar a criança da publicidade 

abusiva. “É necessário ensinar a criança 

desde pequena sobre o consumo consciente, 

freando o consumismo a fim de incentivar um 

desenvolvimento saudável para que ela não se 

torne um consumidor alienado”, conclui.  

Também participaram do lançamento na 

OAB/AC o vice-presidente da Comissão da 

Criança e do Adolescente, Inayan Morais; os 

membros da comissão Lucinaira Carvalho e 

Richard Luriano; o vice-presidente da 

Comissão de Defesa do Consumidor Samuel 

Gomes e a membro Danielle Vanuscka. 



A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Acre (OAB/AC) entregou carteira provisória para 

novos jovens advogados dia 17 de outubro, na sala 

da presidência. A cerimônia foi conduzida pela 

vice-presidente da Seccional, Marina Belandi, que 

parabenizou os novos advogados pela conquista e 

os convidou para serem membros de alguma das 

mais de 25 comissões da OAB/AC. 

“É importante que os novos advogados colaborem 

com a classe de forma a�va, fazendo parte da 

OAB/AC, dando ideias, sugestões ou par�cipando 

de comissões. Será um crescimento para cada um. 

Além disso, é importante que cada novo jovem 

advogado esteja na OAB para �rar dúvidas e serem 

ajudados. Este é um dos papéis da OAB/AC, acolher 

e auxiliar advogados em início de carreira”. 

Para o novo advogado Willian Alencar Moreira, que 

já par�cipa de uma comissão da OAB/AC, 

conquistar a carteira da Ordem é vencer desafios. 

“Os desafios são os maiores possíveis quando se 

Novos advogados recebem carteira provisória da OAB Acre

OAB Acre é convidada para fazer parte da correição ordinária 
e extraordinária anual da Vara de Registros Públicos

Reunião para acertar participação foi realizada dia 25 de outubro

trata do exame da ordem, que a cada dia fica mais 

di�cil, mas com muito esforço e dedicação 

conseguimos obter o êxito. O sen�mento hoje é de 

felicidade e alegria!”, disse. 

Também esteve presente na solenidade, a 

presidente da Comissão da Criança e do 

Adolescente e Ação Social, Iolanda Almeida; o 

presidente da Comissão de Controle da Publici-

dade, Ferdinando Farias; e o presidente da 

Comissão de Esportes, Jorai Salim. 

Dia 25 de outubro, a Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), por meio da 

Comissão de Ação Social (CAS) par�cipou de 

reunião com o juiz �tular da Vara de Registros 

Públicos, Edinaldo Muniz dos Santos. Em pauta 

esteve à instalação e abertura dos trabalhos de 

correição ordinária e extraordinária anual da 

referida vara. 

De acordo com a presidente da CAS da OAB/AC, 

advogada Iolanda Almeida, o juiz da Vara de 

Registros Públicos pretendeu realizar correição 

como era anteriormente, com a presença da OAB e 

Ministério Público. 

“A OAB ser convidada para par�cipar dessa 

correição é muito importante, pois a advocacia pro 

bono foi um projeto aprovado pelo Conselho 

Seccional com muita resistência. E par�cipar 

mostra o quão importante é esse projeto, e o 

respeito que estamos tendo pelo magistrado. Isso 

deve acontecer sempre, OAB, judiciário e Minis-

tério Público juntos para uma melhor solução de 

conflitos.”, afirmou Almeida. 

Na ocasião o juiz Edinaldo Muniz dos Santos 

informou aos advogados que queiram atuar como 

pro bono poderiam procurar o juízo para que seus 

processos sejam inspecionados e despachados já 

com a presença do juiz e promotor. 

Es�veram presentes o promotor Felisberto 

Fernandes da Silva Filho, defensora pública Juliana 

Caobianco e a advogada Rocicleide Figueiredo. 



Na ocasião, o advogado Jair Medeiros foi o grande homenageado e 
recebeu o título de 'Membro Honorário' da ABRACRIM

OAB/AC e ABRACRIM-AC realizaram I Encontro de Advogados 
Criminalistas do Acre

A Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Acre (OAB/AC) e a Associação 

Brasileira dos Advogados Criminalistas no 

Acre (ABRACRIM-AC) realizaram no dia 30 de 

outubro, o I Encontro de Advogados Crimi-

nalistas do Acre. Mais de 100 pessoas 

participaram do evento.

Com o tema “Os Desafios da Advocacia 

Criminal na Atualidade” o evento contou com a 

pa les t ra  do  p res iden te  nac iona l  da 

ABRACRIM, Elias Mattar Assad. Na ocasião, 

Assad parabenizou o presidente da OAB/AC, 

Marcos Vinícius Jardim Rodrigues e o 

presidente da ABRACRIM-AC, Carlos Venicius 

Ferreira Ribeiro Júnior, pela organização do 

evento.

Para o presidente da ABRACRIM-AC, o I 

Encontro foi um grande marco para a 

instituição. “É importante que os advogados 

criminalistas estejam cientes que estamos 

vivendo um momento de constantes ataques 

ao exercício da nossa profissão e que nós da 

ABRACRIM estamos de mãos dadas com a 

OAB para proteger os advogados contra 

eventuais abusos. O evento foi histórico, pois 

fortalece a advocacia criminal, ao mesmo 

tempo em que aproxima a ABRACRIM e OAB. 

Preciso dizer que a OAB/AC teve grande 

participação para a realização do evento”, 

disse Carlos Venicius Ferreira Ribeiro Júnior.

Durante o evento, por sugestão do presidente 

da ABRACRIM-AC, foi aprovada a outorga de 

criminal acreana, advogado Jair Medeiros, que 

há 27 anos atua como advogado criminalista. 

Jair Medeiros – primeiro membro honorário da 

ABRACRIM no Acre –, poderá participar de 

todas as reuniões da instituição como membro 

honorário, tornando-se parte de um seleto 

grupo no Brasil.

Segundo Carlos Venicius Ferreira Ribeiro 

Júnior, homenagear Jair Medeiros, é uma 

honra, pois ele é considerado “a personi-

ficação do direito de defesa do acusado”, 

portanto representa muito bem a classe 

criminalista. 

Para o Presidente da OAB/AC “o evento foi um 

marco histórico, primeiro pela vinda do 

tradicional advogado, Presidente Nacional da 

ABRACRIM, Dr. Elias Mattar Assad, que trouxe 

sua inteligência, experiência e visão de mundo 

a todos nós e segundo porque acontece em um 

momento difícil da história brasileira, de graves 

ataques ao sagrado direito de defesa, que 

merece nossa repulsa e intenso trabalho em 

defesa dos direitos individuais e garantias 

constitucionais arduamente conquistadas pela 

soc iedade bras i le i ra .  Os advogados 

criminalistas acreanos estão de parabéns pelo 

belíssimo evento”. 



Membro da Comissão dos Direitos do Idoso da OAB Acre realiza 
palestra para acadêmicos da faculdade Fameta

Comissão da Criança e do Adolescente da OAB/AC reúne-se com o 
Conselho Estadual da Criança e do Adolescente para discutir seminário

CJA da OAB Acre lança Manual da Jovem Advocacia

A  Comissão dos Direitos do Idoso da OAB/AC, por 

meio do advogado e membro Ismael Cunha Neto, 

realizou dia 9 de outubro, palestra sobre “O Direito 

do Idoso e a Violência Contra o Idoso” para 

acadêmicos do curso de psicologia da faculdade 

Fameta. 

De acordo com o advogado, a palestra teve o 

intuito de “sensibilizar a comunidade acadêmica 

para as questões do envelhecimento e da 

necessidade de proteger e cuidar a população mais 

idosa. Fazendo com que as pessoas repensem suas 

 A pauta da reunião foi o seminário que o Conselho 

pretende realizar dia 14 de novembro, a fim de 

traçar um plano estadual de polí�cas públicas para 

crianças e adolescentes. 

Além disso, o Conselho Estadual da Criança e do 

Adolescente aproveitou a ocasião para conhecer 

mais sobre o trabalho e projetos desenvolvidos 

pela CCA da OAB/AC. 

Ainda durante a reunião, a Comissão da Criança e 

do Adolescente foi convidada a par�cipar do 

Conselho e apresentar o trabalho da Comissão 

durante o seminário. 

Segundo a presidente da CCA, advogada Iolanda 

Almeida, par�cipar do evento será uma grande 

oportunidade para trocar ideias e experiências. 

A  Comissão da Criança e do Adolescente (CCA) 

da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Acre (OAB/AC) se reuniu dia 19 de outubro, com o 

Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. 

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Acre (OAB/AC), por meio da Comissão da Jovem 

Advocacia (CJA), lançou o Manual da Jovem 

Advocacia no dia 27 de outubro, durante a II 

Conferência Estadual da Jovem Advocacia e da 

Mulher Advogada.

Em sua terceira edição, o Manual contém dicas  

sobre a carreira, informações jurídicas, publicidade 

na advocacia, gerenciamento de escritório, 

remuneração, dentre outras informações 

relevantes que todo advogado em início de carreira 

precisa saber.

“A intenção  é  dispor  o  suporte  necessário  para  

o  profissional em  início  de  carreira,  dirimindo  

eventuais  dúvidas  e  propondo  e proporcionando  

o  alcance  dos  conhecimentos  prá�cos  não  

contemplados durante  a  graduação.”, afirmou a 

presidente da CJA da OAB/AC Marília Gabriela.

O Manual da Jovem Advocacia é fruto do trabalho 

de membros da CJA e colaboradores.

Acesse o site www.oabac.org.br e veja o Manual 

ações a par� de agora”. 

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre 

(OAB/AC) parabenizou a Comissão pela inicia�va. 

http://www.oabac.org.br


OAB Acre e INSS reúnem-se para tratar do Acordo de 
Cooperação Técnica

‘BOBAGEM DA MINHA PARTE!'

A reunião ocorreu dia 20, na sala da presidência.

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Acre 

(OAB/AC) reuniu-se com o INSS dia 20 de outubro, 

na sede da Ordem. A reunião teve como pauta o 

sistema INSS Digital. 

Na ocasião, os representantes do órgão, Elias 

Evangelista, gerente execu�vo, e Laura Assunção 

da supervisão de atendimento de Brasília, 

propuseram assinatura de Acordo de Cooperação 

Técnica (ACT) para cadastrar advogados no 

sistema, que possibilitará maior agilidade nos 

processos,  melhora no atendimento aos 

representantes, reconhecimento da en�dade 

par�cipante do ACT, e diminuição da quan�dade de 

deslocamento do advogado até as agências da 

Previdência Social. 

Além disso, o cidadão veiculado à OAB/AC terá 

maior comodidade e atendimento especializado.

Posteriormente, a OAB/AC encaminhará ao INSS 

minuta de aceitação para alinhar a futura coo-

peração.  

“ISSO É BOBAGEM, ISSO É UMA BOBAGEM”! Foi 

com um sorriso jocoso que assim se manifestou o 

Excelen�ssimo Governador do Estado do Acre, 

Senhor Tião Viana, quando ques�onado sobre o 

movimento da advocacia acreana que reivindica a 

regularização do pagamento dos honorários 

da�vos, consoante a Lei Estadual n. 3.165/2016, 

que contraditoriamente é de sua própria autoria.

Tenho o Governador como uma pessoa culta, 

inteligente, grande orador, médico respeitado, com 

base educacional suficiente para afirmar que sua 

a�tude foi infeliz e incompa�vel com o cargo que 

exerce e com a importância que deveria ser dada ao 

tema.

A manifestação, no mínimo desrespeitosa, ofende 

não só os advogados acreanos, ví�mas diretas do 

calote oficial, mas também e principalmente os 

cidadãos mais carentes, des�natários dos serviços 

da advocacia da�va.

Não existe absolutamente nada de engraçado que 

jus�fique o gracejo, Excelen�ssimo Governador! O

 calote – frise-se – patrocinado pelo Vosso Governo 

nega o sagrado direito à verba alimentar traduzida 

nos honorários advoca�cios advindos de trabalho 

que deveria ser realizado pela Defensoria Pública, 

mas que por mais uma ineficiência do Poder 

Público que representa, não consegue dar vazão à 

demanda da população carente do nosso Estado.

Não aceitamos vossa ironia, Excelen�ssimo Gover-

nador! A Advocacia acreana merece e exige 

respeito!

Conduta minimamente esperada de um Chefe de 

Poder, diante de um caso tão gravoso, que 

demonstra desregramento e deslealdade, seria 

maturidade, compromisso com a legalidade, com a 

justa causa de quem trabalha em favor dos menos 

favorecidos, mas esperar tal comportamento de 

Vossa Excelência deve ser BOBAGEM da minha 

parte! 

Marcos Vinícius Jardim Rodrigues

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC)

A Vice-presidente Marina Belandi ressalta que "o 

INSS Digital vai proporcionar aos advogados 

presidencialistas acreanos melhorias consideráveis 

nas suas a�vidades diárias, uma vez que depois de 

se cadastrar, o advogado poderá u�lizá-lo de 

qualquer lugar com acesso a internet. Será mais 

uma ferramenta que auxiliará o trabalho do 

advogado, e consequentemente, o assegurado.".

Também es�veram presentes na reunião a vice-

presidente da OAB/AC, Marina Belandi; a tesou-

reira Claudia Sabino; e o membro da Comissão de 

Tecnologia da Informação da OAB/AC, Claudemir 

da Silva. 



Evento ocorre dia 22 de novembro
I Simpósio de Direito Tributário será realizado na OAB Acre

A Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seccional Acre (OAB/AC) realizará o I 

Simpósio de Direito Tributário, dia 22 de 

novembro, no auditório da OAB/AC, às 17h30. 

Para participar do evento era necessário 

efetuar inscrição através do endereço 

eletrônico  e cursosoabac@gmail .com

entregar, no dia do Simpósio, 1Kg de alimento 

não perecível

O I Simpósio de Direito Tributário será 

composto por palestras e mesa redonda. Onde 

serão discutidos temas como “Transparência 

na Administração Pública Tributária e Controle 

Social da Gestão Fiscal”; “Efetividade das 

Decisões do Conselho de Contribuintes do 

Estado do Acre”; e “Perspectivas da Reforma 

Tributária e seus Impactos na Economia”. O 

evento será encerrado com o lançamento do 

Manual de Tributação da Advocacia 

Advogados, contadores, empresários e 

acadêmicos dos cursos de direito e ciências 

contábeis podem participar do evento. Será 

emitido certificado de 4h/aula pela ESA/AC. 

Programação completa:

17h30 – Credenciamento;

18h – Abertura;

Dr. Gilliard Nobre Rocha – advogado, 

mestrando em Direito pela Universidade 

Autónoma de Lisboa, conselheiro seccional e 

presidente da Comissão de Direito Tributário 

da OAB/AC;

18h15 – Palestra – Transparência na 

Administração Pública Tributária e Controle 

Social da Gestão Fiscal;

Dra. Emmily Teixeira de Araújo – advogada, 

mestra em Direito pela UNB, secretária geral 

da Comissão de Direito Tributário da OAB/AC;

19h – Mesa de debates – Efetividade das 

Decisões do Conselho de Contribuintes do 

Estado do Acre; 

Debatedores: NABIL IBRAHIM, Auditor Fiscal 

Estadual e Presidente do CONCEA/ Dr. 

Marcos Mourão – advogado, presidente da 

Comissão de Finanças Públicas da OAB/AC, 

vice-presidente do CONCEA, representando 

os  cont r ibu in tes  pe la  Federação da 

Agricultura; 

Mediador: Dr. Cil Farney Rodrigues – 

advogado e contador, membro da Comissão 

de Direito Tributário da OAB/AC, diretor 

jurídico da Associação Comercial do Acre;

20h – Palestra

Tema: Perspectivas da Reforma Tributária e 

seus Impactos na Economia 

Dr. Breno de Paula – advogado, mestre e 

doutorando em Direito pela UERJ, conselheiro 

e presidente da Comissão de Direito Tributário 

do Conselho Federal da OAB; 

20h45 – Encerramento 

Lançamento do Manual de Tributação da 

Advocacia

21h – Networking 
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OAB Acre vem à público externar sua indignação quanto à expedição 
da Portaria editada pelo Ministério do Trabalho

OAB/AC reivindica melhorias no Sistema de Estacionamento 
Rotativo de Rio Branco

A  Ordem dos Advogados do Brasil- 

Seccional Acre, por meio da Comissão de 

Direitos Humanos vem à público externar sua 

indignação quanto à expedição da Portaria 

editada pelo Ministério do Trabalho publicada 

dia 16 de outubro. 

As alterações contidas no ato normativo que 

limitam a condição de trabalho escravo ao 

cárcere privado agem como uma tentativa 

ilegítima de dificultar a comprovação do crime, 

provocando um retrocesso na luta social 

contra esse mal que nos assombra há séculos. 

Impedir a divulgação da lista suja dos 

praticantes dessa conduta criminosa e 

também restringir a ação dos fiscais no 

combate a esse crime configura violação 

explícita das normas vigentes e a das 

convenções da OIT. 

Da maneira que se trata o tema na nova norma 

impera a redução da transparência das ações 

promovidas em combate ao trabalho escravo 

atentando contra o princípio da publicidade 

regulador das atividades da Administração 

Pública. 

As políticas de combate às condições 

degradantes desses trabalhadores devem 

permanecer como luta diária e incansável, 

sempre em busca da condição humana digna 

no exercício de sua profissão. 

É direito do trabalhador desenvolver sua 

atividade laboral de forma digna em condições 

minimamente razoáveis à sua sobrevivência. 

Num país como o Brasil, onde a escravidão 

tem grande influência cultural é nosso dever, 

enquanto operadores da lei, defender nossas 

liberdades duramente conquistadas e pro-

mover o combate a qualquer violação de direito 

ao exercício da dignidade da pessoa humana.

Dr. Marcos Vinicius Jardim Rodrigues

Presidente da OAB-AC

Dra. Isabela Fernandes

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB 

Durante conselho pleno na Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional Acre 

(OAB/AC) o conselheiro e coordenador-geral 

de comissões, André Marques, se pôs como 

proponente para requerer que a empresa 

administradora do Estacionamento Rotativo 

(Zona Azul) possibilite ao usuário desativar o 

tíquete quando este não for utilizado em sua 

totalidade. Bem como a possibilidade de 

pagamento via cartão de débito no aplicativo.

As propostas foram aprovadas pelo conselho 

seccional, que por meio da conselheira 

Vanessa Mota, também procuradora jurídica 

da Superintendência Municipal de Transportes 

e Trânsito de Rio Branco (RBTRANS), enca-

minhou o pedido à superintendência da 

RBTRANS. 

Como resultado, a RBTRANS enviou, dia 15 

de agosto, dois ofícios com as solicitações da 

OAB/AC, à empresa Serttel – responsável pelo 

Estacionamento Rotativo. Nos ofícios, a 

RBTRANS solicitou que fosse verificada a 

possibilidade de aquisição de crédito do 

Sistema de Estacionamento Rotativo Pago por 

meio de cartão de débito, para ativação de 

tíquetes virtuais através do aplicativo para 

smartphones e tablets. Além de solicitar que o 

sistema forneça a desativação do tempo e 

reembolso do valor do saldo para futura 

utilização, conforme outros sistemas geridos 

pela empresa Serttel. 

Até o presente momento as solicitações não 

foram respondidas pela empresa responsável. 

Como resultado, a RBTRANS enviou, dia 15 

de agosto, dois ofícios com as solicitações da 

OAB/AC, à empresa Serttel – responsável pelo 

Estacionamento Rotativo. 



NOTA PÚBLICA 

A Comissão dos Direitos Humanos e a Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos 

Advogados do Brasil - Subseção de Cruzeiro do Sul vêm a público repudiar o ato de discriminação 

racial promovida por uma “carta” direcionada a estudante do curso de pedagogia, Kethyla Taiane 

Shawanava de Almeida, de apenas 18 anos, da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta.

A estudante, por ser descendente de indígenas da etnia Araras, sofreu ofensas pessoais, injúrias 

e discriminação racial no ambiente escolar, na qual o(a) escritor(a) assentou um discursou 

saturado de ódio pela cultura indígena.

Se faz mister relembrar a todos, principalmente ao autor da carta indigente que a Constituição 

Federal de 1988, lei máxima em vigor, que no seu PREAMBULO está assim descrito: “...para 

instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos...” e completa-

se no artigo 5º que ratifica ao citar que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza,...”  

Ademais, esta carta apócrifa agrava-se por ter sido dada publicidade em sala de aula, o que torna 

ainda mais adversa, eis que somente a educação e o ambiente escolar poderiam esclarecer a 

todos os alunos sobre a diversidade da sociedade e o combate ao preconceito em todas as 

dimensões.

 Nesta amálgama de preconceito e rancor para com a estudante, parabeniza-se pela bravura de 

conseguir alcançar o Ensino Superior, dentre as adversidades que a maioria dos estudantes de 

baixa renda sofrem para conseguir uma vaga numa Instituição Federal.

Parabeniza-se ainda a estudante, por não se calar perante o preconceito e as infâmias que 

sofrera, e por buscar as autoridades competentes para investigar a autoria, pois a impunidade só 

gera mais preconceito numa sociedade na qual as minorias politicas lutam cada dia por uma 

sociedade mais justa.

Diante disso, solicitamos a Universidade Federal do Acre - UFAC e a Polícia Federal em Cruzeiro 

do Sul a devida apuração dos fatos e descobrir a autoria da carta, com a aplicação das respectivas 

sanções.

Por fim, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Acre, se solidariza com a estudante 

Kethyla Taiane Shawanava de Almeida e repudiam veemente qualquer ato de racismo e 

preconceito. 



O fim da democracia pela ditadura com a “Solução Mourão”
POR CEZAR BRITTO 

Tenho recebido vários textos, e-mails e zaps 

debatendo sobre a existência ou não de 

corrupção durante o obscuro período em que 

ao Brasil fora imposta uma longa ditadura civil-

militar inaugurada pelos tanques do general 

Olímpio Mourão Filho. Este vigoroso furor 

opinativo teve grande impulso após a palestra 

do também general Antonio Hamilton Martins 

Mourão, secretário de economia e finanças do 

Exército, em evento promovido pela comu-

nidade maçônica em Brasília.

Dizia o saudosista palestrante que seria 

possível uma nova intervenção militar no 

Brasil, caso “os poderes não encontrem uma 

solução para os problemas políticos”, 

especialmente a questão da corrupção. 

Embora o Mourão de 2017 não tenha 

mencionado a sua “solução final”, o Brasil já 

conheceu a fórmula executada pelo Mourão de 

1964. 

E a Solução Mourão de 1964 foi rigorosamente 

aplicada, dentre outros, com o seguinte 

receituário:

a) imposição de uma Constituição Federal, 

sem consulta popular ou preocupação 

democrática;

b) edição de atos institucionais e decreto-lei, 

desprezando-se o Poder Legislativo;

c) fechamento do Congresso Nacional, 

cercado pelos tanques e pelo medo;

d)  in te rvenção no  Poder  Jud ic iá r io , 

aumentando os membros do STF e cassando 

ministros e juízes que julgavam contrário aos 

interesses dos governantes;

e) supressão do direito da cidadania e, por 

consequência, do cidadão eleger plenamente 

os seus representantes, cassando-se os 

mandatos daqueles que discordavam do 

sistema, impondo-se, ainda, senadores, 

governadores e prefeitos biônicos;

f) supressão das liberdades de imprensa e de 

expressão, estabelecendo-se a censura prévia 

e censores nos meios de comunicação;

g) fechamento de teatros, proibições de 

novelas e vedações de músicas e shows;

h) fechamentos de sindicatos e centro 

acadêmicos  es tudan t i s ,  impondo-se 

interventores sindicais e expulsões de 

estudantes;

i) supressão do habeas corpus e do livre direito 

de ir e vir;

j) exonerações coletivas de professores, 

militares e servidores públicos “suspeitos” de 

defenderem a volta da democracia;

k) prisões ilegais, torturas oficializadas, exílio 

compulsório, assassinatos e “desapa-

recimentos forçados”. 

Este artigo, entretanto, não tem a pretensão de 

narrar a face cruel, clandestina, censora, 

torturadora e “mal-humorada” da ditadura civil-

militar. O que se pretende é, na verdade, refletir 

sobre a endêmica corrupção brasileira, 

apontada como “motivação” para uma nova 

intervenção militar e replicada nas chamadas 

redes sociais. E começo relembrando os 

programas de humor que, driblando a rígida 

censura, conseguiam trazer reflexões sérias 

sobre a corrupção que galopava escondida 

nos porões daquele obscuro período da 

História.

Destaco o vanguardista Planeta dos Homens, 

mais precisamente um dos vários persona-

gens interpretados pelo humorista Jô Soares. 

O personagem da vez atendia pelo nome 

Porta-voz, uma explícita imitação do ministro 

Carlos Átila, porta-voz mais conhecido do ex-

ditador e último presidente do regime militar, 

João Batista Figueiredo.

Pois bem, a cena do Porta-voz de Jô, aqui 

recontada como eu me lembro, acontecera 

durante uma entrevista coletiva de imprensa, 

convocada para que explicassem os últimos 

casos de corrupção no governo interventor. 

Nela, o Porta-voz, esclarecia que governo iria 



Continua
abrir um rigoroso inquérito para apurar um 

grande escândalo de corrupção que envolvia 

altas autoridades brasileiras. Provavelmente 

uma referência indireta aos desvios finan-

ceiros da Coroa-Brastel, Capemi, Brasilvest, 

Grupo-Delfin, Paulipetro, Lutfala ou as 

comissões da General Eletric, se não me falha 

a memória.

Perguntado pelos jornalistas-atores se os 

corruptos seriam presos e confiscados os seus 

bens, assim respondeu, calmante, o Porta-voz 

governamental: “Não basta um rigoroso 

inquérito? Mesmo com um rigoroso inquérito 

vocês ainda querem prisões e confiscos?”. 

Incontáveis “rigorosos inquéritos” foram sendo 

arquivados nos porões da impunidade e 

apagados da memória censurada da cidadania 

brasileira, a exemplo destes posteriormente 

revelados em livros do jornalista Elio Gaspari: 

a)  presença da Construtora Camargo Corrêa 

nas construções das hidroelétricas de Água 

Vermelha e Tucuruí; b) o assassinato do 

jornalista Alexandre Von Baumgarten, que, em 

dossiê, ameaçava apontar agentes do SNI 

envolvidos em corrupção; c) os  contrabandos 

de uísques, perfumes e roupas praticados pelo 

capitão do Exército Ailton Guimarães Jorge, 

patrono da Vila Isabel, comandante do jogo do 

bicho e portador da Medalha do Pacificador; d) 

as extorsões praticadas pelo então governador 

do Paraná, Haroldo Leon Peres, bem assim 

aquelas praticadas pelo delegado Sérgio 

Fleury, também portador da Medalha do 

Pacificador e um dos líderes do Esquadrão da 

Morte; e) o contrabando de joias preciosas 

para os EUA.

Recentemente a revista Super Interessante, 

da editora Abril, edição 365-A, setembro/2016, 

p. 40, investigando sobre o mito da inexistência 

de corrupção durante a ditadura da militar, 

publicou o seguinte texto: “Até a década de 

1960, as obras da Odebrecht mal 

ultrapassavam os limites da Bahia. Com o 

protecionismo de Costa e Silva, começou a dar 

saltos. Primeiro, construiu o prédio-sede da 

Petrobras no Rio. Os contratos governa-

mentais na estatal abriram portas para novos 

projetos, como o aeroporto do Galeão e a usina 

nuclear de Angra. Assim, de 19ª empreiteira de 

maior faturamento, em 1971, pulou para a 3ª 

em 1973, e nunca mais deixou o top 10″. Outra 

beneficiada foi a Andrade Gutierrez. O “amor” 

da Odebrecht pelo patrimônio brasileiro e o seu 

“relacionamento fraterno” com a Petrobras, 

como concluiu a revista, foram sólidos e 

cimentados com chumbo. E não só a 

Odebrecht participando deste “seleto” e 

“apaixonado” grupo.

Como se vê, a “Solução Mourão 2017″ não 

passa de uma propaganda enganosa, pois não 

combate a corrupção e, gravemente, traz 

como eleito colateral o fim do Estado 

Democrático de Direito. Ela é beneficiária da 

amnésia imposta à cidadania brasileira, 

gerando, infelizmente, adeptos entre os jovens 

que não viveram a tragédia autoritária e os 

adultos que não souberam ou não quiseram 

saber o que se passou.

Salvo para os arrogantes saudosistas que 

sonham com a volta do arbítrio, a melhor forma 

de combater a corrupção é respeitar a 

Constituição, compreender a importância da 

pessoa humana, fortalecer o controle social 

sobre as políticas públicas, garantir a liberdade 

de organização e, sobretudo, manter 

instituições fortes, livres e independentes. É o 

que bem advertiu Ulysses Guimarães, quando 

do seu histórico discurso em 05 de outubro de 

1998, falando do tempo que se pretendia 

rompido pela Constituição Cidadã: “A corru-

pção é o cupim da República. República suja 

pela corrupção impune tomba nas mãos de 

demagogos, que, a pretexto de salvá-la, a 

tiranizam.” 
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