
	
	

Ata da Sessão Ordinária do Conselho Seccional da 1	
Ordem dos Advogados do Brasil – Estado do Rio Grande do Norte 2	

(Triênio 2016/2018) 3	
 4	
 5	
 6	
Data: 20 de outubro de 2016. 7	
Local: Sede do Conselho Seccional da OAB/RN, Plenário. 8	

Avenida Câmara Cascudo, 478 – Cidade Alta – Natal/RN. 9	
 10	
 11	
 12	
Presenças: do Presidente Paulo de Souza Coutinho Filho, do Secretário Geral Kaleb Campos 13	
Freire, da Secretária Geral Adjunta Priscila Coelho da Fonseca Barreto e do Tesoureiro Carlos 14	
Alberto Marques Júnior; das Conselheiras e Conselheiros Seccionais Adriana Cavalcanti 15	
Magalhães, Alexander Henrique Nunes Gurgel, Alfeu Eliude Almeida de Macedo, Andréa 16	
Lucas Sena de Castro, Bruno Costa Saldanha, Cristiano Guilherme da Câmara Silva, 17	
Deywsson Maykel Medeiros Gurgel, Dijosete Veríssimo da Costa Júnior, Elisângela 18	
Fernandes da Silva, Fátima Maria Oliveira Viana, Francisco Canindé Alves Filho, Franklin 19	
Eduardo da Câmara Santos, Gladstone Heronildes da Silva, Jaciratan das Graças Aguiar 20	
Ramos Filho, Luciano Caldas Cosme,  Marcos Vinício Santiago de Oliveira, Marcus Vinicius 21	
Menezes da Costa, Milena da Gama Fernandes Canto, Olavo Fernandes Maia Neto, Rocco 22	
José Rosso Gomes, Thiago Cortez Meira de Medeiros, Urbano Medeiros Lima e Vandréa 23	
Gomes Alves; do Presidente da CAARN Thiago Galvão Simonetti, do Vice-Presidente da 24	
CAARN Rodrigo Menezes da Costa Câmara e da Tesoureira da CAARN Cristina Daltro 25	
Santos Menezes. Ausências justificadas: da Vice-Presidente Marisa Rodrigues de Almeida 26	
Diógenes; das Conselheiras e Conselheiros Seccionais Arsênio Celestino Pimentel Neto, 27	
Francisco das Chagas Medeiros, Hallrison Souza Dantas, Manoel Dagonia Fernandes Braga, 28	
Rilke Barth Amaral de Andrade, Suetônio Luiz de Lira, Thiago José Rêgo dos Santos e 29	
Wagner de Andrade Câmara. Verificado o quorum legal, o Presidente, às 18h02, declarou 30	
aberta a sessão. Em discussão a ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. O 31	
Presidente fez as seguintes comunicações: a) O Presidente passou a palavra a Conselheira 32	
Seccional e Presidente da Comissão de Direito à Saúde Elisângela Fernandes da Silva que 33	
iniciou a apresentação do relatório de atividades da Comissão de Direito à Saúde concernente 34	
as ações adotadas no mês de setembro de 2016, denominado “Setembro Dourado”. Entre as 35	
ações adotadas destacaram-se a iluminação da fachada da Seccional; adoção de laços da 36	
campanha setembro dourado; padronização do site e mídias sociais com o tema da campanha; 37	
realização de uma palestra aos parentes de crianças internadas com câncer e que estão em 38	
tratamento no Hospital Infantil Varela Santiago, realizada no dia 19 de setembro de 2016; 39	
realização de simpósio: "Um grito ao suicídio: identificando os sinais de alerta!", que foi 40	
realizado no dia 30 de setembro de 2016, na Faculdade Estácio de Sá; realização de audiência 41	
pública para discutir os efeitos na saúde da PEC 241. A Conselheira aproveitou a 42	
oportunidade para convidar os membros do Conselho para o evento “Outubro Rosa também é 43	
para homens. Novembro Azul também é para mulheres - homens e mulheres: parceiros nessa 44	
luta”, que vai ser realizado dia 08 de novembro de 2016, na Faculdade Estácio de Sá. O 45	
Presidente passou a palavra ao Advogado Antonio Moraes Magalhães que propôs atuação da 46	
Seccional para que as colaboradoras da Seccional se submetam a exames preventivos de 47	
câncer de mama. Proposição aprovada. c) Informou que no dia 27 de outubro de 2016 às 48	



	
	
17h30min, vai ser realizada Sessão Extraordinária do Conselho Seccional, na Sede da 49	
Seccional, com a finalidade de julgar o processo referente a proposta orçamentária da 50	
OAB/RN para o exercício de 2017. Convidou aos Conselheiros Seccionais que compareçam a 51	
Seccional para acompanhar o andamento das atividades da OAB/RN e não somente nos dias 52	
de reuniões do Conselho. d) Que no dia 08 de dezembro é a data prevista de inicio para o 53	
funcionamento da nova Sede da OAB/RN, suspendendo o atendimento da Seccional no 54	
período de 25 de novembro a 07 de dezembro de 2016, com finalidade de organizar a 55	
mudança para o novo prédio. e) O Presidente Seccional passou a palavra ao Presidente da 56	
CAARN Thiago Galvão Simonetti que iniciou explicando da impossibilidade de manter a 57	
clínica do Advogado aberta, enquanto não for finalizada a estrutura da clínica na nova Sede 58	
da CAARN; informou que não existe a possibilidade de ficar pagando os salários dos 59	
colaboradores da clínica, se a mesma estará fechada aguardando o funcionamento nas novas 60	
instalações; informou, ainda, que o custo de manutenção da clínica corresponde a um terço do 61	
orçamento da CAARN e atende vem atendendo no máximo trezentos advogados dentre os 62	
mais de quinze mil inscritos; que as colaboradoras da clínica estão a no mínimo quarenta e 63	
cinco dias de aviso prévio. Na parte reservada à ordem do dia, o Presidente chamou os 64	
processos constantes da pauta. Processo num. 1933/2009. Assunto: representação disciplinar. 65	
Representante: V. M. Representado: E. R. A. S. J. Relator: Marcos Vinício Santiago de 66	
Oliveira. Voto de vistas Hallrison Souza Dantas. Processo retirado de pauta. Processo num. 67	
97052016-0. Assunto: resolução que fixa e disciplina cobrança de anuidade no exercício 68	
2017. Interessado: OAB/RN. Relator: Alexander Henrique Nunes Gurgel. O relator votou 69	
pela aprovação do valor da anuidade para o ano de 2017 no valor de R$ 870,00 (oitocentos e 70	
setenta reais) para advogados com inscrição principal anterior ao ano de 2013; R$ 760,50 71	
(setecentos e sessenta reais e cinquenta centavos) para advogados com inscrição principal nos 72	
anos de 2014 e 2013; R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para advogados com inscrição 73	
principal nos anos de 2017, 2016 e 2015; R$ 300,00 (trezentos reais) para estagiários, 74	
podendo os valores serem divididos em dez vezes no cartão de crédito ou com desconto de 75	
cinco por cento para pagamento integral até o dia 05 de janeiro de 2017. O Presidente iniciou 76	
a votação do texto da resolução separadamente por tópicos. O Conselheiro Augusto Costa 77	
Maranhão Valle propôs concessão de desconto no valor da cota única de cinquenta por cento 78	
para o inscrito no ano de 2017, quarenta por cento para o inscrito no ano de 2016, trinta por 79	
cento para o inscrito no ano de  2015, vinte por cento para o inscrito no ano de 2014, dez por 80	
cento para o inscrito no ano de 2013. Por maioria, o Conselho Seccional decidiu fixar o valor 81	
da anuidade para o ano de 2017 no valor de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais) para 82	
advogados com inscrição principal anterior ao ano de 2013; R$ 760,50 (setecentos e sessenta 83	
reais e cinqüenta centavos) para advogados com inscrição principal nos anos de 2014 e 2013; 84	
R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para advogados com inscrição principal nos anos de 85	
2017, 2016 e 2015, nos termos do voto do relator. Por unanimidade, fixar o valor da anuidade 86	
de Estagiários no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Decidiu, ainda, por unanimidade, que 87	
os valores das cotas únicas podem serem divididos em onze vezes no cartão de crédito. O 88	
Conselheiro Augusto Costa Maranhão Valle propôs a concessão de dez por cento na cota 89	
única da anuidade, para pagamento até o dia 05 de janeiro de 2017. Por maioria, decidiu que o 90	
desconto da cota única da anuidade para pagamento até o dia 05 de janeiro de 2017 será de 91	
cinco por cento. Processo num. 38402016-0. Assunto: modificação de competência da 92	
Subseção de Currais Novos. Interessado: OAB Subseção de Currais Novos. Relator: 93	
Alexander Henrique Nunes Gurgel. Processo retirado de pauta. Processo num. 51102016-0. 94	
Assunto: inscrição suplementar. Interessada: Julia Voltolini Caparroz. Relator: Manoel 95	
Dagonia Fernandes Braga. Voto de vistas Alexander Henrique Nunes Gurgel. Processo 96	
retirado de pauta. Processo num. 28002016-0. Assunto: inscrição principal. Interessada: Sônia 97	
Maria Carneiro Fonseca. Relatora: Andrea Lucas Sena de Castro. Voto de vistas Augusto 98	



	
	
Costa Maranhão Valle que votou pelo indeferimento do pedido de inscrição, nos termos do 99	
voto da relatora. Por unanimidade, o Conselho Seccional indeferiu o pedido de inscrição, nos 100	
termos do voto da relatora. O Conselheiro Dijosete Veríssimo da Costa Júnior alegou 101	
impedimento para votar no presente processo. O acórdão será lido na próxima Sessão. 102	
Processo num. 35812016-0. Assunto: regularização de inscrição. Interessado: Lucas 103	
Cavalcante de Lima. Relator: Thiago Cortez Meira de Medeiros. Processo retirado de pauta. 104	
Processo num. 67342015-0. Assunto: inscrição de estagiário. Interessada: Andrea Torres 105	
Moreira. Relator: Dijosete Veríssimo da Costa Júnior. O relator votou pelo deferimento do 106	
pedido de inscrição como estagiário, sem registro de impedimento. O Conselho Seccional 107	
deferiu o pedido de inscrição, nos termos do voto do relator. Lido e aprovado o acórdão. 108	
Processo num. 61292016-0. Assunto: consulta. Interessado: Conselho Federal da OAB. 109	
Relator: Dijosete Veríssimo da Costa Júnior. Voto de vistas do Conselheiro Alexander 110	
Henrique Nunes Gurgel. Por maioria, o Conselho Seccional responderá a consulta do 111	
Conselho Federal da OAB, em que a Seccional se posiciona favoravelmente a digitalização 112	
dos documentos do processo de inscrição, bem como a devolução dos documentos 113	
digitalizados, nos termos do voto do relator. Lido e aprovado o acórdão. Na parte reservada às 114	
proposições, ocorreram as seguintes: a) O Conselheiro Alexander Henrique Nunes Gurgel 115	
propôs: i) voto de pesar pelo falecimento da servidora do Tribunal do Trabalho da 21ª Região 116	
Ana Paula Duarte Salgado, bem como que o voto de pesar seja enviado à Associação dos 117	
Servidores da Justiça do Trabalho da 21ª Região. Proposição aprovada. ii) voto de 118	
congratulações ao Advogado Rodrigo Menezes da Costa Câmara pela recondução a 119	
Presidência da Associação dos Advogados Trabalhistas do Rio Grande do Norte. Proposição 120	
aprovada. iii) que Seccional através da Comissão de Combate à Seca promova discussão e 121	
encaminhamentos aos órgãos responsáveis do Governo, sobre o recorrente problema da seca 122	
no Estado do Rio Grande do Norte. iv) voto de pesar pelo falecimento do Lincoln Santa Cruz, 123	
tio do Presidente da OAB/RJ Felipe Santa Cruz. Proposição aprovada. b) O Advogado 124	
Antonio Moraes Magalhães informou que o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 125	
publicou resolução que obriga ao advogado a fazer toda a composição processual e citou 126	
como exemplo, um despacho de uma Juíza que determinou que o Advogado digitalize e anexe 127	
ao processo sete mil e quinhentos documentos. O Presidente informou que a OAB/RN deve 128	
questionar o ato que obriga ao Advogado fazer a juntada desses documentos, para isso vai 129	
solicitar parecer da Comissão de Advogados Trabalhistas a respeito do assunto com 130	
colaboração do proponente. c) O Conselheiro Bruno Costa Saldanha propôs que a Diretoria da 131	
Seccional veja a possibilidade de criar mecanismo de bloqueio aos inscritos inadimplentes 132	
para que não seja possível habilitação dos mesmos nos processos judiciais eletrônicos. O 133	
Presidente informou que esse tema vem sendo discutido no Conselho Federal da OAB. d) A 134	
Conselheira Vandréa Gomes Alves solicitou providências da Diretoria da Seccional quanto ao 135	
trabalho desenvolvido pela agência publicitária que presta serviços a OAB/RN, por 136	
reiteradamente atrasar a criação das campanhas publicitárias da Comissão Direito 137	
Previdenciário, o que acarreta em prejuízo na divulgação dos eventos, tendo em vista 138	
recebimento das peças publicitárias ocorre na maioria das vezes dias antes da realização do 139	
evento. A Conselheira Elisangela Fernandes da Silva informou que o mesmo problema ocorre 140	
nas campanhas solicitadas pela Comissão de Saúde da Seccional.  141	
O Presidente informou que está analisando juntamente com Presidente da CAARN a 142	
possibilidade da criação de um setor específico que atenda às demandas das duas instituições, 143	
porém, somente será possível a criação esse setor na nova Sede. Informou, ainda, que agência 144	
encontra-se com demanda muito grande tanto das Comissões como da Seccional.  145	
e) O Conselheiro Urbano Medeiros Lima parabenizou a Seccional pela nomeação da 146	
Presidência da Comissão de Direitos Humanos que passa a ser ocupada pelo Advogado 147	
Djamiro Ferreira Acipreste Sobrinho, bem como pela nomeação do Conselheiro Alexander 148	



	
	
Henrique Nunes Gurgel como Presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da 149	
Seccional. Informou que o Comitê de Juristas Potiguares fez homenagem póstuma ao 150	
advogado Gilson Nogueira que foi assassinado a vinte anos. f) O Presidente propôs voto de 151	
pesar pelo falecimento do Advogado Jansen Leiros Ferreira. Proposição aprovada. Nada mais 152	
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a Sessão, 153	
às 21h13min, do que, para constar, eu, Kaleb Campos Freire, Secretário Geral, mandei lavrar 154	
a presente ata, que, conferida, segue assinada por mim, e pelo Presidente do Conselho 155	
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado do Rio Grande do Norte. 156	
 157	
 158	
 159	

Paulo de Souza Coutinho Filho 160	
Presidente 161	

 162	
 163	
 164	

Kaleb Campos Freire 165	
Secretário Geral 166	


