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Ata da Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes 1 

dos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil 2 

 3 

Data:  18 de junho de 2019. 4 

Local: Edifício-sede do Conselho Federal da OAB. Salão Nobre. 5 

 SAUS Quadra 05 – Lote 01 – Bloco M, Brasília/DF.  6 

 7 

Presentes: o Presidente do Conselho Federal Felipe Santa Cruz, o Vice-Presidente Luiz Viana 8 

Queiroz e o Secretário-Geral Adjunto Ary Raghiant Neto, o Coordenador Nacional do Colégio 9 

de Presidentes, Presidente Seccional Paulo Antônio Maia e Silva (PB), o Coordenador Adjunto, 10 

Presidente Seccional Leonardo Pio da Silva Campos (MT), os Presidentes Seccionais Erick 11 

Venâncio Lima do Nascimento (AC), Nivaldo Barbosa da Silva Júnior (AL), José Erinaldo 12 

Dantas Filho (CE), Délio Fortes Lins e Silva Júnior (DF), Lúcio Flávio Siqueira de Paiva (GO), 13 

Thiago Roberto Morais Diaz (MA), Mansour Elias Karmouche (MS), Cássio Lisandro Telles 14 

(PR), Bruno de Albuquerque Baptista (PE), Celso Barros Coelho Neto (PI), Luciano Bandeira 15 

Arantes (RJ), Aldo de Medeiros Lima Filho (RN), Ricardo Ferreira Breier (RS), Elton José Assis 16 

(RO), Ednaldo Gomes Vidal (RR), Rafael de Assis Horn (SC), Caio Augusto Silva dos Santos 17 

(SP) e Gedeon Batista Pitaluga Júnior (TO), a Vice-Presidente Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar 18 

(representando o Presidente da OAB/SE), o Diretor-Tesoureiro Hermes Hilarião Teixeira Neto 19 

(representando o Presidente da OAB/BA) e o Membro Honorário Vitalício Cezar Britto 20 

(CFOAB). Ausências justificadas: do Secretário-Geral José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, 21 

do Diretor-Tesoureiro José Augusto Araújo de Noronha e dos Presidentes Auriney Uchôa de 22 

Brito (AP), Marco Aurélio de Lima Choy (AM), Fabrício de Castro Oliveira (BA), José Carlos 23 

Rizk Filho (ES),  Raimundo Cândido Júnior (MG), Alberto Antônio de Albuquerque Campos 24 

(PA) e Inácio José Krauss de Menezes (SE). Registradas as presenças das Conselheiras Federais 25 

Marina Motta Benevides Gadelha (PB) e Sandra Krieger Gonçalves (SC), dos Conselheiros 26 

Federais Felipe Sarmento Cordeiro (AP) e Antônio Adonias Aguiar Bastos (BA), da Diretora-27 

Tesoureira Marié Alves de Miranda (AL), Presidente da Comissão Especial de Defesa do 28 

Consumidor/CFOAB, dos Conselheiros Valdetário Andrade Monteiro (CNJ) e do Leonardo 29 

Accioly da Silva (CNMP) e do Ministro Alexandre Agra Belmonte (TST). Verificado o quórum 30 

legal, o Presidente, às 09h40min., declarou abertos os trabalhos, saudou as presenças e agradeceu 31 

o trabalho da equipe de funcionários da Entidade. S.Exa., então, comentou as interlocuções da 32 

Diretoria a respeito da escolha das sedes dos eventos nacionais, segundo edital anteriormente 33 

divulgado, que seriam expostas na próxima sessão do Conselho Federal. Em seguida, atendendo 34 

à solicitação do Coordenador Nacional do Colégio de Presidentes, Presidente Seccional Paulo 35 

Antônio Maia e Silva (PB), passou o colegiado a debater assunto reservado. Retomada a reunião, 36 

após a aprovação da ata da reunião extraordinária realizada em Brasília no dia 20 de fevereiro de 37 

2019, que foi aprovada por unanimidade, sem retificações, o Presidente designou os membros da 38 

comissão de redação da Carta de Brasília, integrada pelos Presidentes Seccionais Nivaldo 39 

Barbosa da Silva Júnior (AL), Délio Fortes Lins e Silva Júnior (DF) e Luciano Bandeira Arantes 40 

(RJ). Suspensos os trabalhos às 13h10min., para o almoço, foram retomados às 14h15min., 41 

quando o Presidente, rememorando a cerimônia de assinatura da Portaria n. 562/2019, de sua 42 

lavra, tratando da criação do Grupo de Trabalho de Advogados dos Conselhos Federais, em 43 

sessão plenária realizada no mês de abril passado, como uma contribuição da Ordem para o 44 

aprofundamento dos debates de interesse comum aos conselhos profissionais, assim tratados 45 

como parceiros prioritários da atual gestão, consignou sugestão dirigida aos Presidentes 46 

Seccionais no tocante à adoção de  iniciativa congênere de trabalho conjunto e alinhamento de 47 

agendas com os referidos conselhos profissionais no âmbito de todos os Estados da Federação. 48 
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S.Exa. também se reportou à criação do Grupo de Defesa da Municipalidade, por ocasião de sua 1 

presença na Marcha dos Prefeitos, formulando indicação de que as Seccionais replicassem 2 

aquela iniciativa nos Estados. O Presidente comunicou, ainda, a inclusão, na pauta da próxima 3 

sessão do Conselho Federal, do tema concernente à proibição de acordo em ação de 4 

improbidade, objeto da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), cujo art. 17 5 

retornara ao ordenamento jurídico por força da perda de validade da MP 703.  Manifestou-se, 6 

então, o Coordenador Nacional do Colégio de Presidentes, Presidente Paulo Antônio Maia e 7 

Silva (PB), a respeito do Protocolo n. 49.0000.2016.010467-4/GOC, outrora incluído na pauta do 8 

Colégio, tratando de propostas de alteração do Provimento 123/2007, que Cria a Ouvidoria-9 

Geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, oriundas do III Encontro 10 

Nacional de Ouvidores da OAB. Após o pronunciamento do Presidente Elton José Assis (RO), 11 

então Ouvidor-Geral da OAB, e dos debates, deliberou o colegiado pelo encaminhamento de 12 

cópia da íntegra do processado à prévia manifestação dos Presidentes Seccionais, com 13 

subsequente encaminhamento da matéria à apreciação do Conselho Pleno do Conselho Federal. 14 

Prosseguindo, quanto ao primeiro item da pauta, A regulamentação do pagamento da advocacia 15 

dativa, tendo como expositor o Presidente Bruno de Albuquerque Baptista (PE), após os debates, 16 

deliberou o Colégio de Presidentes reiterar posicionamento de valorização da advocacia dativa, 17 

com a criação de uma política nacional específica, requerendo ao Conselho da Justiça Federal a 18 

imediata revisão e majoração da tabela de honorários dos advogados dativos, firmando-se 19 

proposta de assinatura de convênio com o Conselho Federal para acompanhamento e definição 20 

da sistemática de sua correção. O tema de pauta Defensoria Pública. Necessidade de rever os 21 

critérios de aferição de hipossuficiência, de atendimentos de demandas indenizatórias, penais e 22 

coletivas. Avanço no mercado da advocacia. Necessidade de solução legislativa, como expositor 23 

o Presidente Nivaldo Barbosa da Silva Júnior (AL), foi absorvido pelo debate do assunto 24 

anterior, pugnando-se pela utilização do cadastro único de miserabilidade para atendimento dos 25 

dativos e da Defensoria, mediante preparação de anteprojeto de lei sobre a matéria. Em seguida, 26 

quanto ao item Medidas efetivas contra a proliferação de cursos e de novas vagas nos cursos 27 

jurídicos, manifestando-se também o Presidente Bruno de Albuquerque Baptista (PE) como 28 

expositor, após os debates, decidiu o colegiado recomendar a propositura de medida judicial pelo 29 

Conselho Federal da OAB para coibir a criação de novos cursos jurídicos e de novas vagas, bem 30 

como, aos Conselhos Seccionais, que propusessem as ações judiciais cabíveis para obstar o 31 

funcionamento de faculdades que não estivessem atendendo aos padrões de qualidade 32 

estabelecidos pelo MEC e adotados pela OAB. Nesse ponto, decidiu o Colégio, ainda, propor 33 

diligências para a aprovação do substitutivo do PL n. 3340/2000, na CCJ da Câmara dos 34 

Deputados, de modo a garantir o caráter vinculante do parecer da Ordem na criação de novos 35 

cursos jurídicos. No tocante ao item A isonomia entre advogados e membros da Magistratura e 36 

do Ministério Público pelo ângulo do porte de arma, tendo como expositor o Presidente 37 

Mansour Elias Karmouche (MS), após os debates, deliberou o colegiado recomendar que o PL n. 38 

343/2019, versando sobre o porte de arma para a advocacia, fosse submetido à manifestação dos 39 

Conselhos Seccionais e, em seguida, levado à avaliação do Conselho Federal, para análise e 40 

deliberação. Com relação ao item de pauta Regulamentação da expedição de alvará judicial, 41 

manifestou-se como expositor o Presidente Rafael de Assis Horn (SC), deliberando o Colégio, 42 

após os debates, diligenciar perante o CNJ para regulamentar a liberação de alvarás judiciais, 43 

adotando-se como referência o acordo firmado pela OAB/Santa Catarina perante a Corregedoria-44 

Geral da Justiça do Trabalho, com o encaminhamento da documentação pertinente aos 45 

Conselhos Seccionais, visando à adoção de providências no mesmo sentido. Quanto aos itens 46 

Eleições eletrônicas na OAB como medida de contenção de custos e celeridade do pleito, tendo 47 

como expositor o Presidente Ricardo Ferreira Breier (RS), e Processo eleitoral da OAB, 48 
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manifestando-se como expositor o Presidente Rafael de Assis Horn (SC), feitos os debates, 1 

decidiu o colegiado sugerir ao Conselho Federal a designação de Comissão Especial para avaliar 2 

a forma e as regras das eleições no Sistema OAB, incluindo normas de publicidade, de 3 

prestações de contas e de utilização das ferramentas de tecnologia disponíveis, sob a presidência 4 

do Vice-Presidente Luiz Viana Queiroz. Após o registro da deliberação unânime de realização da 5 

próxima reunião do Colégio de Presidentes na cidade de Goiânia, com a palavra, o Presidente 6 

Cássio Lisandro Telles (PR) suscitou pronunciamento a respeito das regras aplicáveis ao Quinto 7 

Constitucional, no tocante à autonomia das Seccionais quanto à instituição da forma de votação, 8 

recomendando o colegiado que fosse submetido ao Conselho Federal proposta de alteração do 9 

Provimento n. 102/2004-CFOAB. Manifestou-se, então, a Diretora-Tesoureira Marié Alves de 10 

Miranda (AL), na condição de Presidente da Comissão Especial de Defesa do 11 

Consumidor/CFOAB, a respeito do veto presidencial quanto à cobrança das bagagens aéreas, 12 

fazendo retrospecto da defesa da tese da OAB. Prosseguindo quanto à pauta, sob análise o item 13 

Revista de advogados(as) nos Fóruns, tendo como expositor o Presidente Lúcio Flávio Siqueira 14 

de Paiva (GO), após os debates deliberou o Colégio de Presidentes manifestar repúdio diante do 15 

tratamento discriminatório ao qual a advocacia brasileira era submetida nas revistas para 16 

ingresso nos fóruns, solicitando ao Conselho Federal o imediato ingresso de medida judicial 17 

perante o Supremo Tribunal Federal. Finalmente com relação ao item Publicidade em rede 18 

sociais, manifestando-se como expositor o Presidente Rafael de Assis Horn (SC), deliberou o 19 

Colégio de Presidentes realçar a relevância da matéria perante a Coordenação de Tecnologia e 20 

Inovação no Conselho Federal, segundo os protocolos que já se encontravam sob análise na 21 

Entidade. Para realizar tal interlocução, decidiu o colegiado designar comissão integrada pelos 22 

Presidentes Presidente Rafael de Assis Horn (SC) e Paulo Antônio Maia e Silva (PB), pelo 23 

Diretor-Tesoureiro Hermes Hilarião Teixeira Neto (BA) e outros advogados que trabalham com 24 

o tema, a serem ulteriormente indicados. Esgotada a pauta, decidiu o colegiado, então, aprovar a 25 

Carta de Brasília, com o seguinte teor: “O Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da 26 

Ordem dos Advogados do Brasil, reunido na cidade de Brasília, Distrito Federal, no dia 18 de 27 

junho de 2019, após análise e discussão de temas de interesse da advocacia e da sociedade 28 

brasileira, decide: 01) Defender a célere votação no Senado Federal do PLC n. 27/2017, que trata 29 

do aprimoramento das medidas de combate à corrupção, agilização das ações de improbidade 30 

administrativa, criminalização do Caixa 2, ampliação do uso da ação popular, combate ao abuso 31 

de autoridade e à violação das prerrogativas da advocacia. 02) Confirmar o compromisso de 32 

independência da Instituição, manifestando-se sempre de forma apartidária e pautada nos 33 

preceitos da Constituição Federal e do Estado Democrático de Direito e mantendo a defesa 34 

intransigente do devido processo legal e das prerrogativas da advocacia. 03) Centrar esforços nas 35 

iniciativas voltadas ao atendimento das pautas institucionais da OAB, a exemplo do combate ao 36 

aviltamento de honorários advocatícios, do mercado de trabalho e da garantia do direito de 37 

defesa. 04) Valorizar a advocacia dativa, com a criação de uma política nacional específica, e 38 

requerer ao Conselho da Justiça Federal a imediata revisão e majoração da tabela de honorários 39 

dos advogados dativos. 05) Recomendar a propositura de medida judicial pelo Conselho Federal 40 

da OAB para coibir a criação de novos cursos jurídicos e de novas vagas. Recomendar, também, 41 

aos Conselhos Seccionais, que proponham as ações judiciais cabíveis para obstar o 42 

funcionamento de faculdades que não estejam atendendo aos padrões de qualidade estabelecidos 43 

pelo MEC e adotados pela OAB. Diligenciar, ainda, para aprovar o substitutivo do PL n. 44 

3340/2000, na CCJ da Câmara dos Deputados, de modo a garantir o caráter vinculante do 45 

parecer da Ordem na criação de novos cursos jurídicos. 06) Recomendar que o PL n. 343/2019, 46 

que versa sobre o porte de arma para a advocacia, seja submetido à manifestação dos Conselhos 47 

Seccionais e, em seguida, levado à avaliação do Conselho Federal para análise e deliberação. 07) 48 
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Diligenciar perante o CNJ para regulamentar a liberação de alvarás judiciais, adotando como 1 

referência o acordo firmado pela OAB/Santa Catarina perante a Corregedoria-Geral da Justiça do 2 

Trabalho. 08) Sugerir a designação de Comissão Especial para avaliar a forma e as regras das 3 

eleições no Sistema OAB, incluindo normas de publicidade, de prestações de contas e de 4 

utilização das ferramentas de tecnologia disponíveis. 09) Reiterar o compromisso com a defesa 5 

intransigente dos honorários advocatícios de sucumbência dos membros da advocacia pública. 6 

10) Recomendar que seja submetida ao Conselho Federal proposta de alteração do Provimento n. 7 

102/2004-CFOAB, que versa sobre as regras aplicáveis ao Quinto Constitucional, no tocante à 8 

autonomia das Seccionais quanto à instituição da forma de votação. 11) Repudiar o tratamento 9 

discriminatório ao qual a advocacia brasileira tem sido submetida nas revistas para ingresso nos 10 

fóruns, solicitando ao Conselho Federal o imediato ingresso de medida judicial perante o 11 

Supremo Tribunal Federal." Feitas as comunicações finais, o Presidente, depois de renovar o 12 

agradecimento pelas presenças, declarou encerrada a reunião, às 19 horas, do que, para constar, 13 

eu, _________ Paulo Torres Guimarães, Gerente de Órgãos Colegiados, preparei a presente ata, 14 

lavrada por determinação do Secretário-Geral Adjunto, que, conferida, segue assinada por S.Exa. 15 

e pelo Sr. Presidente, depois de aprovada pelo Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais 16 

da Ordem dos Advogados do Brasil. 17 

 18 

Felipe Santa Cruz 19 

Presidente 20 

 21 

Ary Raghiant Neto 22 

Secretário-Geral Adjunto 23 


