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68. 3216-4000OAB EM NOTÍCIA
Abertura da IV Conferência Estadual da Advocacia 

Acreana é sucesso de público na OAB/AC

Na ocasião, a Seccional homenageou advogados, 
conselheiros, ex-conselheiros e magistrados

   Com o tema “A Valorização da Advocacia e o Estado 

Democrático de Direito”, a OAB/AC deu início dia 20 de 

setembro, a IV Conferência Estadual da Advocacia Acreana. A 

abertura obteve sucesso de público. 

Durante a solenidade, o presidente da OAB/AC Marcos 

Vinícius Jardim Rodrigues, agradeceu a presença de todos e 

se disse muito feliz em realizar a histórica conferência. 

“     Hoje é um dia para comemorarmos os 85 anos de 

fundação da nossa Seccional e também os dez anos da nova 

gestão da OAB/AC, iniciada pelo saudoso barão Florindo 

Silvestre Poersch e Cézar Britto, que tanto fez por nossas 

conquistas, inclusive nos presenteando com nossa bela sede. 

Posso dizer que hoje é um dia histórico para a Seccional, pois 

podemos ver o quanto crescemos nesses dez anos. Iniciamos 

pequenos, em quantitativo, mas grandes em sonhos. E neste 

dia vejo que trilhamos o caminho certo. Tenho orgulho do 

trabalho de toda advocacia acreana vocacionada e dedicada 

às causas da sociedade”, disse Rodrigues, ao desejar uma 

feliz Conferência.

Na ocasião, o Membro Honorário Vitalício do Conselho 

Federal da OAB, Cézar Britto, palestrou sobre “A Valorização 

da Advocacia e a Evolução do Estado de Direito”. Segundo

Britto, é preciso que a classe entenda qual o seu papel na 

  sociedade para fazer valer o que a constituição espera da 

advocacia. “Precisamos entender também porque a legislação 

nos protege. Isso tem uma razão de ser e não é para fazer o 

advogado uma profissão melhor que as outras e sim para lutar 

por justiça num país ainda desigual, onde o estado é 

confundido com coisa privada. Então, todas essas 

especificidades que temos faz com que o advogado seja 

protegido para fazer valer a justiça. E essa é a compreensão 

do nosso papel. Nossa força é perceber que podemos cuidar 

do outro, da sociedade, pois quando cuidamos há uma 

reciprocidade da sociedade cuidando de nós. Não podemos 

perder isso. Não podemos ficar em silêncio e ser covardes. Por 

isso a advocacia tem um papel na sociedade e constitucional 

muito importante. Nesses tempos difíceis, a advocacia se 

torna ainda mais importante. Este é um momento que 

precisamos ser contramarjoritários, contracorrentes e 

moralistas”, afirmou. 
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Após a palestra, os presentes puderam prestigiar a audiência 

pública que discutiu “Os Desafios da Advocacia no Poder 

Judiciário Acreano (Justiça do Trabalho, TRT, Cidade da 

Justiça”. Os debatedores Mayra Villasante, secretária-geral da 

Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB/AC, Isabela 

Fernandes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da 

OAB/AC, e Carlos Vinicius Ferreira Ribeiro Júnior, presidente 

da ABRACRIM/AC e da Comissão de Direito Criminal da 

OAB/AC, juntamente com o mediador, Tito Costa de Oliveira, 

procurador do Estado do Acre, falaram sobre as principais 

dificuldades enfrentadas pela classe. 

Durante a IV Conferência Estadual da Advocacia Acreana 

foram feitas homenagens em alusão aos 85 anos da OAB/AC. 

O Conselho Seccional aprovou a criação e outorga de 

medalha comemorativa aos que contribuíram para o 

engrandecimento da advocacia no Acre. 

Entre os homenageados esteve Cézar Britto e o presidente da 

OAB/AC, que recebeu palavras de muito carinho da vice-

presidente da OAB/AC, Marina Belandi, em nome de toda a 

Seccional. “A OAB/AC o homenageia e o agradece pelo árduo 

trabalho e brilhante atuação frente à presidência da OAB/AC 

durante todos esses anos. Seu compromisso e dedicação 

foram determinantes para os significativos avanços em defesa 

da classe, das prerrogativas, dos advogados e pelo 

fortalecimento da advocacia acreana. Nós agradecemos!”. 

Emocionado, Rodrigues agradeceu a homenagem e dedicou a 

todos que fazem parte da trajetória. “Estou muito feliz em 

receber esta homenagem. Esse reconhecimento não é só à 

minha pessoa, mas principalmente para toda classe de 

advogados do Acre, sempre tão presente nos momentos 

importantes. Isso me deixa muito feliz e envaidecido, 

positivamente, por tudo que vocês fazem pela nossa 

instituição e pela classe. Essa homenagem é nossa”, 

esclareceu. 
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Participaram da IV Conferência, no dispositivo de honra: 

*Membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB – 

Cézar Britto – Representando o presidente nacional da OAB, 

Claudio Lamachia;

*Representando o Governo do Estado do Acre – Procuradora 

do Estado Sávia Silvana;

*Representando o Tribunal de Justiça do Estado do Acre – 

Desembargadora Eva Evangelista;

*Representando a Prefeitura Municipal de Rio Branco – 

Procuradora do Município Raquel Eline;

*Jurista e detentor da medalha Rui Barbosa – Paulo Medina;

*Representando o Ministério Público do Estado do Acre – 

Promotor de Justiça Vinícius Menandro;

*Conselheiro Federal da OAB/AC – Sérgio Baptista 

Quintanilha.

Lista de Homenageados

In Memoriam:

Florindo Silvestre Poersch; José Maurício de Oliveira;

Roberto Duarte;

Ruy Alberto Duarte;

Conselheiros e Ex-Conselheiros

Sérgio Baptista Quintanilha;

Cesar Augusto Baptista de Carvalho;

Floriano Edmundo Poersch;

Luciano José Trindade;

Renato Castelo de Oliveira;

Tito Costa de Oliveira;

Advogados

Alexandrina Melo de Araújo;

André Ferreira Marques;

Carlos Vinícius Lopes Lamas;

Everton Araújo Rodrigues;

Ferdinando Farias Araújo Neto;

Marcos Vinícius Jardim Rodrigues

Maria Ferreira Martins de Araújo;

Marivaldo Gonçalves Bezerra;

Ricardo Antônio Dos Santos Silva;

Magistrados e Mp

Ciro Facundo de Almeida;



A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre 

(OAB/AC) realizou o encerramento da IV Conferência 

Estadual da Advocacia Acreana, dia 21 de setembro, no 

auditório da Ordem. 

Para o presidente da OAB/AC, Marcos Vinícius Jardim 

Rodrigues, foram dois dias importantíssimos para a 

advocacia acreana. “Acredito que cumprimos nossa 

meta de falar sobre tudo de mais palpitante para a 

advocacia. Foram poucos, mas intensos e gratificantes 

dias. Se tivermos conseguido plantar uma semente de 

curiosidade e intensidade nos jovens, para que eles 

passem a participar mais da vida da sociedade e da 

nossa instituição, acho que valeu muito apena! 

Agradeço a todos que compareceram”, disse. 

Na ocasião do último dia da IV Conferência, foi debatido 

a “Criminalização de Violações de Prerrogativas”, no 

qual teve como mediador e debatedores o procurador do 

Estado, Tito Costa, a presidente da Comissão de 

Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB/AC, Helane 

Christina, e o presidente da ABRACRIM/AC e da 

Comissão de Direito Criminal da OAB/AC, Carlos 

Vinícius Ferreira Ribeiro Júnior, respectivamente. O 

tema bastante discutido entre os presentes. 

No decorrer do debate, a presidente da Comissão de 

Assistência, Defesa e Prerrogativas do Advogado da OAB/AC

, Helane Christina, falou sobre a finalidade do tema. “Nosso 

objetivo era tratar com relação à defesa da Ordem sobre a 

criminalização da violação de prerrogativas. Esse é um tema 

bem antigo, porém, até o presente momento, a Ordem ainda 

luta muito para que as prerrogativas dos advogados sejam 

respeitadas. Como presidente da Comissão de Prerrogativas 

acompanho esse trabalho há quatro anos e vejo violações 

diariamente, que facilmente seriam resolvidas caso 

autoridades respeitassem a classe. Falamos de uma Lei 

Federal que poucos se importam”, afirmou dizendo que 60% 

dos advogados do estado que tem prerrogativas violadas não 

procuram a OAB/AC. 

O detentor da medalha Rui Barbosa do Conselho Federal da 

OAB, Paulo Medina, também esteve presente e agraciou o 

público com a palestra sobre “O Novo Código de Ética da 

Advocacia”. 

Durante sua palestra, Paulo Medina afirmou que o novo 

Código de Ética traz inúmeras alterações e que no contexto 

atual da sociedade a ética é fundamental. “Espero que o 

Código contribua para o aprimoramento da conduta ética do 

advogado e seja um fator de valorização da advocacia, mas 

nem tudo se pode esperar de um Novo Código de Ética. Para 

isso, é preciso um aprimoramento da conduta ética no seio da 

classe”, esclareceu.

Encerramento da IV Conferência Estadual da Advocacia 

Acreana acontece na OAB/AC

'Foram dois dias intensos e gratificantes', diz presidente da Seccional sobre o evento



Após a palestra foi realizada outra Audiência Pública com os 

temas “Supersalários do Poder Judiciário e Ministério 

Público”, mediado pelo presidente da Comissão do Idoso da 

OAB/AC, Ismael da Cunha Neto; e debatido pelo coordenador 

do curso de direito da Uninorte, Adriano Iurcontive e o 

conselheiro federal da OAB e membro do CNMP, Erick 

Venâncio. O segundo tema, “Lei Dativos”, foi mediado pelo 

secretário-geral da OAB/AC, Thiago Poersch, e debatido pelo 

presidente da OAB/AC Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, e o 

conselheiro federal da OAB Sérgio Baptista Quintanilha. 

Ainda durante o encerramento da IV Conferência 

Estadual da Advocacia Acreana, a Comissão da Mulher 

Advogada da OAB/AC lançou a campanha de 

“Valorização a Profissional Mulher”. O objetivo é 

combater o preconceito e machismo com mulheres 

advogadas. 

“Somos 40% da OAB/AC e quem sabe em breve esse 

número seja maior. Precisamos prestar atenção que 

esse quantitativo se traduz em uma significância muito 

importante na nossa participação na OAB. Por isso, 

precisamos combater algumas práticas que sabemos 

que existe. Falo de um machismo institucional, não 

dentro da OAB, mas em presídios, Fórum e repartições 

públicas. Essa campanha vem combater e prevenir esse 

tipo de situação. Por isso precisamos divulgar ao 

máximo”, explicou a presidente da Comissão da Mulher 

Advogada Socorro Rodrigues. 

De acordo com o presidente da OAB/AC, Marcos 

Vinícius Jardim Rodrigues, o número de mulheres 

advogadas no Acre ainda é o menor do país. “O mais 

importante é que mesmo com esse percentual reduzido 

de mulheres nossa política não é limitada a esse 

número, pelo contrário. Nossa grande homenagem às 

mulheres é abrir espaço político para a mulher atuar 

igualmente como o homem. Somos apoiadores desta 

campanha”, ressaltou. 

Continua

Lançamento da Campanha de Valorização a Mulher Advogada 



Jovens advogados recebem carteira provisória da OAB Acre
'Sensação de dever cumprido', diz nova advogada

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre 

(OAB/AC) entregou mais 13 carteiras provisórias a novos 

jovens advogados, dia 14 de setembro. A solenidade, 

conduzida pela vice-presidente da OAB/AC Marina Belandi, 

contou com a participação do presidente da OAB Subseção 

Juruá, João Tota. 

Durante a entrega, Belandi abordou diversas dificuldades 

enfrentadas pela advocacia acreana, principalmente a 

violação de prerrogativas, motivo pelo qual o presidente da 

Subseção Juruá está na capital. 

“É importante que os novos advogados saibam os problemas 

da classe para, futuramente, caso precisem defender suas 

prerrogativas, saibam a quem recorrer e como proceder. A 

OAB/AC, por meio da presidência e comissões se faz presente 

para auxiliar os jovens advogados nesse início de carreira. 

Desejo que eles filiem-se a alguma das mais de 25 comissões 

para contribuir com a classe e sociedade”, disse. 

Melhor sentimento possível, assim a jovem advogada Laryssa 

Emily Sena, de 23 anos, descreveu o momento ao receber a 

carteira da Ordem. “É um misto de emoção e sensação de 

dever cumprido! Enfrentei muitos desafios desde que decidi a 

profissão que queria seguir, mas estou muito feliz”, finalizou 

falando do desejo em se tornar membro da Comissão da 

Jovem Advocacia. 

Participaram da entrega de carteira provisória a presidente da 

Comissão da Mulher Advogada, Socorro Rodrigues; a 

presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Marília 

Gabriela; e a presidente da Comissão de Direitos Humanos, 

Isabela Fernandes. 



Doações serão recebidas até 9 de outubro 
e entregues na Creche Mães Amigas

Campanha de Doação de Brinquedos é realizada pela OAB Acre

   Para fazer mais crianças felizes a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), por meio da 

Comissão de Ação Social (CAS) e Comissão da Criança e do Adolescente (CCA), realiza a Campanha de Doação de 

Brinquedos. 

Para a presidente das comissões organizadoras da campanha, advogada Iolanda Almeida, a ideia é proporcionar um dia 

especial para crianças e seus pais. “Sempre que precisarmos levaremos a OAB para a comunidade. Estamos cumprindo 

nosso dever social e ajudando mais pessoas de alguma maneira. Iremos realizar uma manhã muito especial de lazer, com 

lanche, brincadeiras e distribuição de presentes. Peço a todos que nos ajudem a levar alegria e diversão para as crianças 

da Creche”, afirma. 

          As doações podem ser realizadas até 9 de outubro na sede da OAB/AC e na sala da Ordem no Fórum. Todos os 

brinquedos arrecadados serão entregues na Creche Mães Amigas,  

localizada no bairro Bahia Velha, na véspera do Dia das Crianças, 11 de outubro, às 9h. A Campanha de Doação de 

Brinquedos é realizada em parceria com as empresas Bolos da Fazenda, Confeitaria Jofesina, Padaria do Nonato, La 

Doceria e L&V Balões à Gás. 



Alunos da Escola Heloísa Mourão Marques recebem 
projeto OAB Vai à Escola

'Recebi um ânimo a mais', disse Suzane de Souza estudante do 

3º ano do ensino médio

A Comissão da Jovem Advocacia realizou no dia 5 de 

setembro, o projeto OAB Vai à Escola, na Escola Heloísa 

Mourão Marques. Esta foi a quinta e última vez no ano que 

alunos do ensino médio da escola receberam palestras sobre 

crimes virtuais, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

bullying, depressão e motivacional/vocacional.

Para a coordenadora de ensino da instituição, Denise dos 

Santos, iniciativas como o OAB Vai à Escola é muito 

importante para auxiliar no crescimento pessoal e profissional 

dos alunos. “A parceria com a OAB vem desde 2016, quando 

decidimos inserir em nosso cronograma de ações as palestras 

da Seccional. A ideia com esses eventos é deixar uma 

semente plantada no coração dos nossos alunos para que 

eles possam refletir sobre tudo que foi discutido. A palestra 

motivacional é muito interessante, pois temos alunos que 

estão sem perspectivas nenhuma e precisamos despertar os 

sonhos neles”, afirmou.

A palestra promovida pela OAB também deu um ânimo para a 

aluna Suzane de Souza, de16 anos.  “Foi muito importante 

participar do OAB Vai à Escola, pois pude ter um ânimo a mais 

para prosseguir nos estudos e fazer uma faculdade, sabendo 

que posso realizar meus sonhos. Além disso, é muito 

importante ter a consciência de que algumas ações minha 

podem prejudicar meus colegas dentro da escola”, disse.

De acordo com a presidente da Comissão da Criança e do 

Adolescente e Comissão de Ação Social, Iolanda Almeida, o 

projeto 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 os jovens de 

hoje”, ressaltou.

Além de Iolanda Almeida, participaram da ação a advogada 

Fernanda Catarina e o advogado José Ildson. 



Ação foi realizada dia 16 de setembro, na Creche Jairo Júnior

Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/AC leva atendimento 
jurídico para comunidade do bairro Tancredo Neves

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre 

(OAB/AC), por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, 

realizou atendimento jurídico gratuito à população do bairro 

Tancredo Neves, no dia 16 de setembro, na Creche Jairo 

Júnior. A consultoria ocorreu em parceria com o Tribunal de 

Justiça do Estado do Acre (TJ-AC) – Programa Justiça 

Comunitária.

O atendimento foi iniciativa do diretor da Creche, Marivaldo de 

Paulo, e equipe, com apoio da Prefeitura de Rio Branco, que 

também levou serviços de saúde, como testes rápidos, corte 

de cabelo e lazer para as crianças.

Segundo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor 

da OAB/AC, Stéphane Quintiliano, a missão da Seccional é 

proporcionar conhecimento a comunidade. “Muitas pessoas 

deixam de procurar a justiça por não saber como agir. Nosso 

objetivo é levar informação, tirar dúvidas e direcionar a 

comunidade. Sempre que se fizer preciso, a OAB/AC estará 

junto aos bairros prestando nosso papel social”, disse.

A funcionária da Creche Jairo Júnior, Jackline Carla, de 22 

anos, foi uma das pessoas que procurou a consultoria da 

OAB/AC. “O atendimento esclareceu muitas dúvidas que eu 

tinha e me ajudou bastante. Gosto muito de iniciativas como 

essa e acredito que deveria ocorrer mais vezes, pois muito 

sofrem por falta de conhecimento, então se tivesse mais 

atendimentos gratuitos evitaria muito sofrimento e 

preocupação desnecessária”, ressaltou.

Os advogados e membros da Comissão de Defesa do 

Consumidor, Ítaro Souza, Andréia Nogueira e Cleber de 

Morais Moura, estiveram presentes e prestaram atendimento 

a toda comunidade que procurou o serviço jurídico. 



A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da 

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Acre (OAB/AC), vem a 

público manifestar-se em relação à matéria veiculada, no dia 12 de 

setembro de 2017,  sobre o Educandário Santa Margarida.

A matéria realizada com base na decisão da juíza de direito Olívia 

Ribeiro, que assinalou em sentença que o estado de precariedade 

apontado pelo Órgão Ministerial do Educandário Santa Margarida, 

segundo o qual “haveria indícios de completo abandono pelos 

administradores”, já que, por meio de relatoria de vistoria do próprio 

MPAC, restaram constatadas várias irregularidades, as quais 

atestaram a falta de condições adequadas para receber crianças.

Ainda acrescenta: “Existência de grande umidade nas paredes; 

banheiros necessitando de reformas e pintura; inexistência de 

acessibilidade (…); tomadas e interruptores necessitando de 

reparos; (…) camisinhas usadas e materiais para embalar 

entorpecentes encontrados dentro do terreno; cisterna próxima à 

cozinha, aberta e cheia de lixo; esgoto lançado em fossa an�ga, que 

se encontrava entupida e despejando os dejetos sólidos (fezes) por 

todo o terreno, inclusive bem próximo ao parquinho onde as 

crianças brincam, e ao fundo do local, onde funciona a cozinha”, 

foram algumas das irregularidades apontadas na sentença.

A OAB/AC através da Comissão da Criança e do Adolescente se vê na 

obrigação de prestar informações acerca do que está sendo 

no�ciado em alguns sites do Estado, pois usaram de forma 

equivocada as informações da sentença proferida, deixando por 

entender que essa é a atual situação do Educandário Santa 

Margarida. A OAB/AC através de suas comissões de assessoramento 

realiza mensalmente trabalhos na ins�tuição, com visitas a todos os 

ambientes do Educandário, sem a necessidade de hora marcada.

A nova diretoria do Educandário, que assumiu em 2014, recebeu a 

ins�tuição com todas essas precariedades, porém a situação atual é 

totalmente diferente. Hoje, o Educandário tem uma equipe de 

assistentes sociais e psicólogos, bem como uma estrutura 

totalmente adaptada para receber a qualquer momento crianças 

entre 0 e 12 anos.

Atualmente a ins�tuição abriga 27 crianças, que recebem todo um 

atendimento com profissionais preparados. Elas estudam, pra�cam 

esportes, dentre outras a�vidades. A Comissão da Criança e do 

Adolescente da OAB/AC par�cipa com afinco das a�vidades e do dia 

a dia do abrigo. Desde 2014 as irregularidades apontadas foram 

sanadas e o Educandário sempre esteve à disposição e de portas 

abertas para fornecer qualquer informação sobre o andamento 

fiscal ou financeiro da ins�tuição. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei Federal n. 

8.069/90) preceitua em seu ar�go 4º que “é dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 

com absoluta prioridade, a efe�vação 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 garan�r os direitos fundamentais da criança, assegurando, 

por todos os meios possíveis “o desenvolvimento �sico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade” 

(ar�go 3º).

A OAB/AC permanecerá firme no exercício da sua função social de 

defesa dos cidadãos e estará junto aos órgãos competentes, bem 

como ao Educandário Santa Margarida lutando pela aplicação do 

direito e pela Jus�ça plena na proteção das crianças e adolescentes. 

Além de prestar qualquer esclarecimento que seja necessário.

Marcos Vinicius Jardim Rodrigues

Presidente da OAB/AC

Iolanda Cris�na Rola de Almeida

Presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB/AC

Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB/AC 

manifesta-se em relação à matéria veiculada sobre o Educandário Santa Margarida



Caravana Trabalhista é realizada em Cruzeiro do Sul (Acre), 
dia 27 de setembro

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

Feira acontece em outubro, em paralelo com a II 
Conferência da Jovem Advocacia e da Mulher Advogada

A Caravana Trabalhista (RO/AC) "Relações de Trabalho em 

Debate", levou debates sobre Reforma Trabalhista e 

Terceirização à cidade de Cruzeiro do Sul, interior do estado 

do Acre, fronteira com o Peru, no dia 27 de setembro, no 

auditório do Tribunal de Justiça da Comarca do município.

Direcionada ao público em geral, a 7ª edição do evento 

proporcionou debates sobre a Reforma Trabalhista e a 

Terceirização, sancionadas pela presidência da República.

O advogado trabalhista André Ferreira Marques, ministrou 

palestra sobre a Terceirização. A abordagem sobre Reforma 

Trabalhista foi feita pelo presidente da Associação dos 

De forma inovadora no estado, a I Feira de Negócios da 

Advocacia Acreana será realizada entre os dias 26 e 28 de 

outubro, pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

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

(CJA) e Comissão da Mulher Advogada. A Feira reunirá stands 

de diversas empresas prestadoras de serviços à advocacia. 

Advogados, acadêmicos e comunidade em geral terão livre 

acesso ao evento, que será uma oportunidade para incentivar 

o empreendedorismo de forma individual ou coletiva. 

 “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 

 Magistrados do Trabalho da 14ª Região (Amatra 14), juiz do 

trabalho Antônio César Coelho de Medeiros, e pelo secretário 

adjunto da Associação Rondoniense dos Advogados 

Trabalhistas (Aronatra), Pitágoras Custódio Marinho.

O evento é organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 

14ª Região (TRT-RO/AC), por meio da Escola Judicial (Ejud), 

Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Acre (OAB/AC), 

da Comissão de Advogados Trabalhistas do Acre, Associação 

Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat), Associação dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho da 14ª Região (Amatra14).

A Caravana ainda passará por Vilhena, Guajará-Mirim e Porto 

Velho (Rondônia) até dezembro de 2017.

materiais eletroeletrônicos, mobil iário, arquitetura, 

corretagem, etc.”, diz a presidente da CJA, Marília Gabriela. 

As empresas interessadas em fazer parte da I Feira de 

Negócios da Advocacia Acreana, devem entrar em contato 

com as Comissões, através dos telefones (68) 99985-9873 ou 

(68) 3223-4586, e falar com Marília Gabriela para 

comercializar os stands. 

Além da Feira as Comissões promoverão a II Conferência 

Estadual da Jovem Advocacia e da Mulher Advogada, no 

mesmo período. O evento contará com a participação de 

renomados juristas que contribuirão com os debates do 

cenário político-jurídico atual. 



Acadêmicos e advogados podem submeter trabalhos 
acadêmicos até 20 de outubro

Objetivo é combater o preconceito com as profissionais 
advogadas do sexo feminino

Tribuna Livre será realizada na II Conferência 
Estadual da Jovem Advocacia e da Mulher Advogada

OAB Acre lança 'Campanha de Valorização à Mulher Advogada'

Acadêmicos de direito e classe jurídica podem submeter 

trabalhos acadêmicos na Tribuna Livre, que será realizada durante a 

II Conferência Estadual da Jovem Advocacia e da Mulher Advogada 

(CONFEJAMA), nos dias 26 a 28 de outubro. A Tribuna Livre terá o 

obje�vo de expor e discu�r temas independentes, complementares 

à II CONFEJAMA. Interessados em par�cipar devem enviar o 

trabalho acadêmico, até dia 20 de outubro de 2017, através do 

endereço eletrônico  seguindo as cjaoabac@gmail.com 

especificações:

1)Formato de lauda A4;

2)Fonte Times New Roman – corpo 12;

3)Máximo de 15 páginas;

4)Iden�ficação completa do autor: nome, endereço profissional e 

eletrônico, número de inscrição na OAB (caso seja advogado), 

currículo resumido e autorização para publicação.

É importante ressaltar que os trabalhos subme�dos na Tribuna Livre 

da II CONFEJAMA passarão por aprovação da Comissão 

Organizadora, que selecionará apenas três para serem apresentados 

durante o evento. Cada autor terá 20 minutos para expor e debater o 

trabalho acadêmico juntamente com o público. 

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

lançou, por meio da Comissão da Mulher Advogada (CMA), 

Comissão da Jovem Advocacia (CJA) e Subcomissão do Estudante de 

Direito, a Campanha de Valorização à Mulher Advogada. 

Lançada durante o encerramento da IV Conferência Estadual da 

Advocacia Acreana, 21 de setembro, a campanha tem por obje�vo 

combater o preconceito em desfavor das profissionais mulheres.

Atualmente, as mulheres representam 40% dos profissionais da 

OAB/AC e segundo a presidente da CMA, Socorro Rodrigues, o 

quan�ta�vo se traduz em uma significância muito importante na 

par�cipação feminina na Ordem. “Queremos que a atuação das 

advogadas cresça. Por esse mo�vo precisamos combater algumas 

prá�cas que sabemos que existe. Falo de um machismo 

ins�tucional, não dentro da OAB, mas em presídios, Fóruns e 

repar�ções públicas. Essa campanha vem combater e prevenir esse 

�po de situação”, explicou. 

Em nosso país, as mulheres ainda são minoria na direção de 

ins�tuições e quando assumem altos cargos são ques�onadas sobre 

sua capacidade. Elas desempenham jornada dupla (às vezes tripla), 

mesmo possuindo a mesma capacidade intelectual que os homens, 

além de passar pelos mesmos processos de avaliação técnica que 

pessoas do sexo oposto.

De acordo com o presidente da OAB/AC, Marcos Vinícius Jardim 

Rodrigues, o número de mulheres advogadas no Acre ainda é o 

menor do país. “O mais importante é que mesmo com esse 

número, pelo contrário. Nossa grande homenagem às mulheres é 

abrir espaço polí�co para que elas possam atuar igualmente como 

os homens. Nós, advogados, somos apoiadores desta campanha”, 

ressaltou. 

O processo histórico de superação no qual as mulheres �veram que 

ser subme�das, só mostra que elas merecem ser homenageadas e 

lembradas de forma especial com respeito mútuo. Este é o intuito da 

Seccional do Acre, que distribui em sua sede, cartazes que 

evidenciam frases discriminatórias, normalmente ditas às mulheres 

advogadas, com o intuito de por fim a violência moral sofrida por 

profissionais do sexo feminino.  

Curta e compar�lhe essa ideia. Vamos juntos acabar com o 

preconceito e machismo! 

mailto:cjaoabac@gmail.com


Recomendação da OAB/AC a respeito da Advocacia Dativa

A OAB/AC, por decisão unanime de sua Diretoria e Conselho Pleno:

Considerando que os defensores da�vos tem importante papel nos 

atendimentos judiciais à população carente do Estado do Acre e, 

mesmo assim, não são devidamente reconhecidos pelo Poder 

Execu�vo estadual;

Considerando que os defensores da�vos atuam suple�vamente nas 

hipóteses em que a Defensoria Pública, à míngua de melhores 

recursos estruturais, não consegue atender toda a demanda de 

necessitados;

Considerando a mora do Poder Execu�vo Estadual em relação à Lei 

Estadual n. 3.165, de 2 de setembro de 2016, deixando de remunerar 

administra�vamente o defensor da�vo, que tem que se valer de 

ação judicial para receber o que lhe é de direito;

Considerando que a OAB/AC tentou ao longo dos úl�mos meses a 

solução amigável da presente querela;

Considerando que o defensor da�vo não pode ser compelido a 

aceitar nomeação sem a perspec�va do pagamento pelo Estado;

Considerando que a atuação dos defensores da�vos é importante 

instrumento para a regular tramitação dos processos criminais e das 

lides diversas que envolvem os cidadãos carentes;

Considerando, também, que a recusa mo�vada (pelo não 

pagamento) de sua nomeação não cons�tui infração é�co 

disciplinar, tendo em vista que o descumprimento da lei não pode 

ser atribuído à OAB ou ao advogado e sim ao Poder Público;

Considerando que os defensores da�vos são obrigados a arcar, 

inclusive, com despesas do processo, locomoção, cópias entre 

outros;

Considerando, finalmente, o descaso com que os advogados da�vos 

são tratados pelo Estado do Acre que não honra com o pagamento 

de seus honorários;

RECOMENDA:

1. A não aceitação (recusa) da nomeação para atuação através da 

advocacia da�va pela absoluta falta de perspec�va de pagamento 

administra�vo pelo Estado do Acre;

2. O apoio ao Movimento de paralisação deliberado pela advocacia 

do Vale do Juruá em sessão pública daquela Subseccional, 

concitando a todos os advogados acreanos a ter a mesma corajosa 

inicia�va;

3. A ampla divulgação nos meios de comunicação acerca da decisão 

da OAB/AC e da precária situação dos advogados da�vos;

4. A não par�cipação da OAB/AC, por qualquer de seus órgãos, da 

indicação de defensores da�vos, tendo em vista nosso compromisso 

com a legalidade, com a valorização da advocacia e da cidadania;

5. A adesão de toda nossa classe em ato de solidariedade aos 

defensores da�vos do Acre, realizado no dia 29 de setembro, em 

frente ao Fórum Cível Barão do Rio Branco.

Agradecemos o apoio de todos os colegas e solicitamos a união da 

classe na luta pelos direitos dos defensores da�vos e dos carentes 

em nosso estado que merecem a defesa técnica qualificada.

 

Marcos Vinícius Jardim Rodrigues

Presidente da OAB/AC



Ato foi realizado dia 29 de setembro

OAB Acre realiza ato em prol da advocacia dativa

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Acre 

(OAB/AC) realizou na manhã do dia 29 de setembro, ato em 

apoio à advocacia dativa, no Fórum Barão do Rio Branco. A 

paralisação ocorreu após o atraso, por parte do Poder 

Executivo, no pagamento dos dativos.  

De acordo com o presidente da OAB/AC, Marcos Vinícius 

Jardim Rodrigues, os advogados dativos sofrem descaso do 

estado, que não cumpre a lei estadual nº 3.165/2016. “Ao 

longo dos últimos meses buscamos uma solução amigável 

para a presente situação. No entanto, não tivemos nenhum 

avanço e os dativos continuam a espera de receber seus 

respectivos honorários. 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 tempestivamente os serviços demandados pelo 

Poder Judiciário. A OAB/AC tem compromisso com a lealdade 

e valorização da advocacia. Por isso, nossa recomendação é 

no sentido de que os advogados recusem nomeação para 

atuar através da advocacia dativa, devido à falta de 

perspectivas de pagamento”, afirmou.

Advogado Dativo é o profissional que na ausência de Defensor 

Público realiza, por indicação da Justiça, a defesa do cidadão 

que não detém recursos financeiros para a contratação de um 

advogado privado, sendo remunerado pelo Estado, sem 

vinculação empregatícia.

Este profissional exerce importante função, pois, além de 

suprir a ineficiência do Poder Público, tem a fundamental 

importância de evitar a estagnação dos processos judiciais, 

com os conhecidos prejuízos à população. 

No Estado Acre, para 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 administrativo dos honorários arbitrados 

judicialmente. 



Curso ocorreu entre os dias 22 e 23 de setembro

Cerimônia ocorreu em Brasília, dia 25 de setembro

Curso de Arbitragem para Advogados será realizado pela Comissão 
de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB Acre

Erick Venâncio toma posse como membro do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP)

    A OAB Acre, por meio da Comissão de Mediação, 

Conciliação e Arbitragem e Câmara Brasileira de Mediação e 

Arbitragem Empresarial (CBMAE), realizou o curso 

Arbitragem para Advogados, de 22 e 23 de setembro. O curso 

foi ministrado pelo advogado e coordenador da CBMAE em 

São Paulo, Guilherme Giussani.

        De acordo com o presidente da Comissão de Mediação, 

Conciliação e Arbitragem, Felippe Nery, “o objetivo foi 

capacitar os advogados tanto para atuarem em procedimentos 

de arbitragem (lei nº 9.307/96) quanto se qualificarem como 

árbitros junto à CBMAE”, afirmou.  

O curso Arbitragem para Advogados, realizou-se em parceria 

com a Associação Comercial do Acre (ACISA) e SEBRAE. 

   O advogado acreano e conselheiro federal da OAB, Erick 

Venâncio, tomou posse como membro do Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP) para o biênio 2017 – 2019. A 

cerimônia foi realizada dia 25 de setembro, no auditório 

Juscelino Kubitschek, na Procuradoria-Geral da República, 

em Brasília. Ao todo foram dez conselheiros empossados pela 

procuradora-geral da República e presidente do CNMP, 

Raquel Dodge.

     Para Venâncio, a posse no CNMP significa satisfação e 

imensa responsabilidade. “Forma bastante especial, peço 

licença para agradecer à altiva e briosa advocacia acreana. 

Tenho orgulho de ser par de cada um dos advogados e das 

advogadas do meu querido Acre. Quero dizer que esta 

conquista jamais será de um só, ela é de todos nós advogados 

acreanos”, afirmou.



Continua

O conselheiro federal da OAB, Erick Venâncio, indicado pela 

OAB é advogado e especialista em Direito Público. Atua nas 

áreas eleitoral, administrativa e tributária. E é pós-graduado 

em direito público e coorporativo. 

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

representada pelo presidente Marcos Vinícius Jardim 

Rodrigues, parabeniza o recém-empossado membro do 

CNMP, Erick Venâncio, pela posse. 

“Aplausos ao Dr. Erick Nascimento, jovem e talentoso 

advogado, com relevante lista de serviços prestados à 

advocacia acreana, tendo ocupado relevantes cargos em 

nossa administração, como Diretor Secretário-Geral, 

Conselheiro Federal, presidente da Comissão Nacional da 

Jovem Advocacia, representante da Diretoria do Conselho 

Federal da OAB no Conselho Nacional do Ministério Público e 

agora Conselheiro, representando a advocacia brasileira 

naquele importante órgão. Decerto, é justo o reconhecimento 

ao seu trabalho e tão nobre indicação demonstra a força e o 

respeito que a OAB/AC detém, assim como confirma a 

credibilidade que desfruta a advocacia acreana”, declarou. 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP 

O CNMP é encarregado da fiscalização administrativa, 

financeira e disciplinar do Ministério Público e é composto por 

14 membros, sendo quatro integrantes do Ministério Público 

da União; três do Ministério Público dos estados; dois juízes, 

sendo um indicado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e 

outro pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ); dois advogados, 

indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB); e dois cidadãos de saber jurídico e reputação, 

indicado pela Câmera dos Deputados e outro pelo Senado 

Federal; além da procuradoria-geral da República.



Datas Importantes

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