
	
	
	

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: 02 de fevereiro de 2017. 7	
Local: Sede do Conselho Seccional da OAB/RN, Plenário. 8	

Rua Barão de Serra Branca - Candelária – Natal/RN. 9	
 10	
 11	
 12	
Presenças: do Presidente Paulo de Souza Coutinho Filho, da Vice-Presidente Marisa 13	
Rodrigues de Almeida Diógenes, do Secretário Geral Kaleb Campos Freire, da Secretária 14	
Geral Adjunta Priscila Coelho da Fonseca Barreto e do Tesoureiro Carlos Alberto Marques 15	
Júnior; das Conselheiras e Conselheiros Seccionais Adele Estrela Martins, Alexander 16	
Henrique Nunes Gurgel, Alfeu Eliude Almeida de Macedo, Andréa Lucas Sena de Castro, 17	
Augusto Costa Maranhão Valle, Bruno Costa Saldanha, Carlos Roberto de Araújo, Dijosete 18	
Veríssimo da Costa Júnior, Fátima Maria Oliveira Viana, Francisco Canindé Alves Filho, 19	
Gladstone Heronildes da Silva, Hallrison Souza Dantas, Jaciratan das Graças Aguiar Ramos 20	
Filho, Marcos Vinício Santiago de Oliveira, Marcus Vinicius Menezes da Costa, Maria 21	
Margarido Simplicio de Souza, Milena da Gama Fernandes Canto, Monica Alves Feitosa, 22	
Murilo Barros Júnior, Olavo Fernandes Maia Neto, Paula Luciana Tavares de Lira de L. G. 23	
Maranhão, Rilke Barth Amaral de Andrade, Rocco José Rosso Gomes, Suetônio Luiz de Lira, 24	
Telles Santos Jerônimo, Thiago Cortez Meira de Medeiros, Urbano Medeiros Lima, Vandréa 25	
Gomes Alves e Wagner de Andrade Câmara; do Membro Honorário Vitalício Carlos Roberto 26	
de Miranda Gomes, do Membro Honorário Vitalício e Conselheiro Federal Paulo Eduardo 27	
Pinheiro Teixeira, do Membro Honorário Vitalício Adilson Gurgel de Castro; do Presidente 28	
da CAARN Thiago Galvão Simonetti, do Vice-Presidente da CAARN Rodrigo Menezes da 29	
Costa Câmara, do Secretário Geral da CAARN Murilo Mariz Faria Neto e da Tesoureira da 30	
CAARN Cristina Daltro Santos Menezes; do Presidente da OAB Subseccional de Mossoró 31	
Francisco Canindé Maia, do Presidente da OAB Subseccional de Goianinha Glaydson Soares 32	
da Silva, do Presidente da OAB Subseccional de Currais Novos Rafael Diniz Andrade 33	
Cavalcante e da Presidente da OAB Subseccional de Macau Valéria Carvalho de Lucena. 34	
Ausências justificadas: das Conselheiras e Conselheiros Seccionais Catarina Maia Varela 35	
Gosson, Cleilton César Fernandes Nunes, Elisângela Fernandes da Silva, Francisco das 36	
Chagas Medeiros, Glaycon Sousa Bezerra, Manoel Dagonia Fernandes Braga. Verificado o 37	
quorum legal, a Vice-Presidente, às 18h, declarou aberta a Sessão, informando que o 38	
Presidente se encontra em reunião com o Ministro da Justiça. Em seguida, passou a palavra ao 39	
Conselheiro e Presidente da Comissão de Segurança Pública da Seccional Bruno Costa 40	
Saldanha que iniciou informando ao Conselho Seccional a situação a respeito da segurança 41	



	
	
	
pública do Estado do Rio Grande do Norte, em virtude das rebeliões ocorridas no presídio de 42	
Alcaçuz e demais centros de detenções do Estado. Relatou que foi o mês mais violento do 43	
história do Rio Grande do Norte e que a Seccional passou a trabalhar e efetuar propostas para 44	
amenizar e acabar os problemas de segurança; relatou os problemas de infraestrutura de 45	
segurança; a falta de qualificação aos membros de segurança do Estado; a falta de projetos 46	
para ressocialização dos presos; as queixas de maus tratos contra os apenados; que a 47	
Seccional vem fazendo todos os esforços possíveis para auxiliar na resolução do problema de 48	
segurança do Estado do Rio Grande do Norte. A Conselheira Milena da Gama Fernandes 49	
Canto informou que o acesso dos advogados aos clientes não vem sendo permitido. O 50	
Membro Honorário Vitalício Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira expôs o grave problema de 51	
segurança pública que passa o Brasil, destacando que os problemas na segurança pública não 52	
são um problema somente do Governo Estadual do Rio Grande do Norte, trata-se de um 53	
problema do Estado Brasileiro. Destacou, ainda, que se preocupou com a desconstrução por 54	
pessoas e imprensa, contra o trabalho desenvolvido pelos que defendem os princípios dos 55	
Direitos Humanos. O Membro Honorário Vitalício Carlos Roberto de Miranda Gomes diante 56	
da informação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte que planeja desativar o presídio 57	
de Alcaçuz, solicitou que a OAB/RN participe das discussões sobre a destinação das 58	
instalações do presídio de Alcaçuz. Propôs que o espaço seja transformado em uma central de 59	
abastecimento, em virtude da natural exploração agrícola da área. O Presidente Seccional 60	
assumiu a direção dos trabalhos informando que se encontrava em reunião com o Ministro da 61	
Justiça, por isso não teve como participar do início da Sessão do Conselho Seccional. O 62	
Conselheiro Dijosete Veríssimo da Costa Júnior indagou ao Conselheiro Bruno Costa 63	
Saldanha sobre a nomeação dos novos agentes penitenciários aprovados em concurso público, 64	
da contratação por licitação de celas contêineres e sobre a ocupação do presídio de Alcaçuz 65	
como polo da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. O Conselheiro Bruno Costa 66	
Saldanha informou que não foi discutido com o Governo Estadual a destinação do presídio, 67	
bem como não foi discutida a contratação de celas contêineres; que sobre a nomeação dos 68	
novos agentes penitenciários, existe uma ação em curso sobre o tema. O Conselheiro 69	
Alexander Henrique Nunes Gurgel noticiou que, na crise anterior, já tinha solicitado via 70	
sistema dataged requerimento para realização de Sessão Extraordinária para discutir o tema de 71	
segurança pública. Sobre o tema se manifestaram os Conselheiros Gladstone Heronildes da 72	
Silva defendendo o trabalho desenvolvido pela Comissão de Direitos Humanos da Seccional. 73	
O Conselheiro Francisco Canindé Alves Filho manifestou preocupação com a declaração do 74	
Secretário de Segurança do Estado que afirmou que os bloqueadores de sinais de celular não 75	
funcionam. O Conselheiro Hallrison Souza Dantas relatou preocupação com o fato de que 76	
advogados estão sendo impedidos de executar seu mister. Foi passada a palavra ao advogado 77	
e Presidente da Comissão de Advogados Criminalistas Gabriel Bulhões que comunicou o 78	
recebimento de documento da unidade prisional Raimundo Nonato, informando que o 79	
atendimento aos advogados está suspenso desde o dia 18 de janeiro de 2017, ocorrendo o 80	
mesmo problema de acesso de advogados aos clientes em outras unidades prisionais. O 81	
Presidente informou que a Seccional recebeu certidões informando a suspensão de 82	
atendimento e elaborou mandado de segurança, com finalidade de garantir o acesso dos 83	
advogados aos clientes detidos no presídio Raimundo Nonato, e que deve impetrar a medida 84	



	
	
	
no dia 03 de fevereiro de 2017. No que se refere as demais unidades, o Presidente informou 85	
que é necessário o recebimento de documentos para impetrar nova ação judicial. Encerrada a 86	
altercação sobre o tema segurança pública, o Presidente indagou aos Conselheiros sobre a 87	
aprovação da ata da sessão anterior. A Conselheira Vandréa Gomes Alves solicitou retificação 88	
da ata para constar que não pediu licença do Conselho Seccional, bem como não constou que 89	
a licença das Comissões que foi solicitada, não consta como sendo a pedido da Conselheira. 90	
Informou que protocolou requerimento n. 118252016-0, esclarecendo que não houve pedido 91	
de renúncia do cargo de Conselheira e que houve pleito aos Presidentes das Comissões da 92	
qual faz parte para o seu afastamento por prazo indeterminado. O Presidente informou que vai 93	
ser feito o registro da Conselheira na ata da presente Sessão. A ata da Sessão anterior foi 94	
aprovada por unanimidade, após as alterações propostas pela Conselheira Vandréa Gomes 95	
Alves e Alexander Henrique Nunes Gurgel. O Presidente fez as seguintes comunicações: a) 96	
Informou sobre a situação de instalação da nova Sede da Seccional. O Membro Honorário 97	
Vitalício Carlos Roberto de Miranda Gomes questionou onde funcionará a Assistência 98	
Jurídica da Seccional, tendo o Presidente informado que está analisando a locação de 99	
ambiente. O Conselheiro Murilo Barros Júnior indagou porque a Assistência Jurídica não 100	
passa a funcionar na Sede da OAB em Cidade Alta. O Presidente informou que a atual 101	
estrutura do prédio não comporta a Assistência Jurídica. O Conselheiro Rocco José Rosso 102	
Gomes registrou que na data de hoje se comemora o dia de Nossa Senhora de Candelária, 103	
padroeira do bairro onde se localiza a atual Sede. O Conselheiro Alexander Henrique Nunes 104	
Gurgel registrou também que hoje se comemora o dia Iemanjá. b) O Conselheiro Dijosete 105	
Veríssimo da Costa Júnior sugeriu a implantação de sinalização nas vias para indicar a 106	
localização da Sede da OAB/RN. c) O Presidente informou que o Exame de Ordem com 107	
provas marcadas para o dia 22 de janeiro de 2017 foram suspensas, em razão da paralisação 108	
do transporte público e falta de garantias de segurança no Estado do Rio Grande do Norte, 109	
devido as rebeliões nos presídios estaduais. A Seccional tenta antecipação da realização da 110	
prova, sem que seja necessário aguardar a realização do próximo Exame de Ordem, como 111	
notificou a Fundação Getúlio Vargas, responsável pela elaboração e aplicação das provas. d) 112	
O Presidente informou que será realizada audiência pública para tratar sobre a tabela de 113	
honorários da OAB/RN. e) O Conselheiro Rocco José Rosso Gomes informou que participou 114	
de audiência com uma Defensora Pública, que durante a audiência comunicou que não possui 115	
inscrição nos quadros da OAB. O Presidente Seccional solicitou que o Conselheiro formalize 116	
o fato à OAB/RN. O Conselheiro Alexander Henrique Nunes Gurgel informou que já existe 117	
trâmite em aberto. f) O Presidente da CAARN Thiago Galvão Simonetti informou que foi 118	
realizado os jogos de verão das Caixas dos Advogados entre os dias 10 e 15 de janeiro de 119	
2017, na cidade de Natal/RN. Que no mês de dezembro/2016 a CAARN funcionou na Casa 120	
de Apoio ao Advogado e que a Clínica dos Advogados tem previsão de retornar o seu 121	
funcionamento em quarenta e cinco dias. Que a Sede da CAARN, Centro de Inclusão Digital 122	
e Escritório Modelo já estão em funcionamento na atual Sede em Candelária. Na parte 123	
reservada às proposições, ocorreram as seguintes: a) O Conselheiro Alexander Henrique 124	
Nunes Gurgel propôs a concessão de um minuto de silêncio às vítimas de violência no Estado 125	
do Rio Grande do Norte. Proposição aprovada e minuto de silêncio realizado. b) O Membro 126	
Honorário Vitalício Carlos Roberto de Miranda Gomes propôs moção de congratulação ao 127	



	
	
	
Advogado Armando Roberto Holanda Leite pela nomeação como superintendente do Instituto 128	
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no RN. Proposição aprovada. b) O Conselheiro 129	
Francisco Canindé Alves Filho solicitou a Seccional, que seja implantado o seu portal da 130	
transparência no site da Instituição. A Vice-Presidente Seccional informou que o portal está 131	
sendo implantado em todas as Seccionais, nos termos da padronização do Conselho Federal 132	
da OAB. Informou, ainda, que já existem dados publicados do portal da transparência no site. 133	
c) O Conselheiro Alexander Henrique Nunes Gurgel reiterou proposições feitas no ano de 134	
2016 e já deliberadas pelo Conselho: i) Atualização do piso salarial do advogado. O 135	
Presidente informou que o piso salarial deve ser atualizado juntamente com a tabela de 136	
honorários. ii) Instalação de Salas da OAB nas comarcas de São José de Mipibu, Nísia 137	
Floresta, Monte Alegre e Parnamirim. O Presidente informou que serão instaladas 17 novas 138	
salas da OAB, contando com mobiliário das antigas sedes da OAB e CAARN. iii) Resolução 139	
do problema da internet da Sala da OAB no Tribunal Regional do Trabalho da 21° Região. O 140	
Presidente informou que a Diretoria está tentando resolver o problema contratando link 141	
próprio, bem como vai adquirir dez novos computadores para as Salas da OAB na Capital. iv) 142	
Apreciação do processo n. 11702016-0 que trata da alteração da resolução n. 08/2015 da 143	
Seccional, com a finalidade de reduzir as taxas e tarifas para abertura de sociedade individual 144	
em 50%. O Presidente informou que o processo encontra-se com o Tesoureiro da Seccional 145	
para análise prévia. v) Que seja agendada audiências públicas para discutir a qualidade das 146	
perícias judiciais. vi) Relatou problemas na agência do Banco do Brasil do Tribunal Regional 147	
do Trabalho da 21° Região e o péssimo serviço prestado aos advogados. O Conselheiro 148	
Federal Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira sugeriu que os pagamentos sejam realizados como 149	
ocorre no processo judicial eletrônico, mediante a expedição de guia eletrônica. O Presidente 150	
informou que vai agendar reunião com Superintendente do Banco do Brasil com a 151	
participação do Conselheiro Alexander Henrique Nunes Gurgel, na tentativa de melhorar o 152	
atendimento do Banco do Brasil aos advogados. d) O Conselheiro Alexander Henrique Nunes 153	
Gurgel propôs voto de pesar a ser encaminhado aos familiares e a Polícia Militar do Rio 154	
Grande do Norte, em razão do assassinato do Policial Militar Daniel Oliveira Pessoa. 155	
Proposição aprovada. e) O Conselheiro Alexander Henrique Nunes Gurgel propôs voto de 156	
pesar a ser encaminhado ao ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva, em razão do falecimento 157	
de sua esposa Marisa Letícia. Proposição aprovada. f) O Conselheiro Alexander Henrique 158	
Nunes Gurgel propôs envio de expediente solicitando das Prefeituras e as Câmaras 159	
Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, para que informem à Seccional os cargos 160	
privativos de advogados e quem os exercem. Proposição aprovada. g) O Conselheiro 161	
Alexander Henrique Nunes Gurgel propôs que a Seccional preste homenagem a Vereadora 162	
Wilma Faria, na próxima Sessão do Conselho, em razão da doação do terreno da nova Sede 163	
da Seccional, quando a mesma ocupava o cargo de Governadora do Estado do Rio Grande do 164	
Norte. Proposição aprovada. h) O Conselheiro Gladstone Heronildes da Silva solicitou 165	
resposta sobre proposição que fez anteriormente, sobre a inclusão de placa informativa com o 166	
texto do artigo XII do EAOAB, com finalidade de ser fixada nos órgãos. i) O Conselheiro 167	
Hallrison Souza Dantas propôs: i) “Envio de ofício ao TRT21 e a JFRN, no sentido de que a 168	
base de dados do PJe de cada instância, ou a base de dados da OAB-RN seja utilizada como 169	
alimentação para os softwares de controle de acesso desses fóruns, ao invés de submeter a 170	



	
	
	
advocacia à longas filas e a grandes atrasos, e até a constrangimentos, para preencher 171	
cadastros isolados, quando isso pode ser substituído por ferramentas tecnológicas já 172	
existentes. Que, nesse sentido, este Conselho autorize a diretoria à cessão de dados parciais de 173	
nossos cadastros (apenas o necessário ao preenchimento dos campos exigidos pela política de 174	
segurança de cada órgão) aos Tribunais, e autorize o CNJ a permitir o uso de tais dados, já 175	
contidos nos PJes, através da Certificação Digital”. Proposição aprovada. ii) “Dar efetividade 176	
às proposições aprovadas na Audiência Pública dos Advogados Criminalistas, ocorrida em 177	
29Jul2015, já naquela época urgentes para a estabilização da atuação dos advogados 178	
criminalistas, e necessárias à adequação do sistema penitenciário ao agir da advocacia e da 179	
defensoria pública. Que a Diretoria autorize a comissão dos advogados criminalistas e a 180	
comissão de prerrogativas a aprazarem reuniões com a SEJUC e com o sindicato dos agentes 181	
penitenciários, no sentido de planejar o caminho mais rápido para dar andamento àquelas 182	
proposições, uma vez que no documento já consta a anuência da SEJUC, do SINDASP-RN, 183	
da DEGEPOL, do Ministério Público, do SINDGUARDAS e da Corregedoria do TJRN”. 184	
Proposição aprovada. iii) “Que a OAB-RN oficie, por escrito, o Juízo da Comarca de Nísia 185	
Floresta-RN, no sentido de este emita orientação jurisdicional ao PEA, a ser afixada na 186	
unidade, no sentido de garantir acesso dos advogados aos cadastros de seus clientes, e acesso 187	
à própria unidade, até o hall de entrada, obviamente não até os pavilhões, em virtude da atual 188	
situação da unidade, e que garanta, por ordem de trabalho, às prerrogativas da advocacia e da 189	
defensoria, naquela unidade”. Proposição aprovada. iv) “Que a OAB-RN crie comissão 190	
especial com, no mínimo, os presidentes da Comissões de Direitos Humanos, Segurança 191	
Pública e Advogados Criminalistas, para que se possa acompanhar in loco as ações 192	
operacionais das forças de segurança, mesmo que a um perímetro de segurança, que garante 193	
pelo menos acesso às partes administrativas da unidade prisional, com autorização expressa 194	
para, em nome da OAB, iniciar os debates para formação de um observatório 195	
interinstitucional para acompanhar o sistema prisional estadual, analisando o trabalho do 196	
Estado, e para isso reunindo especialistas da área, e promover o debate acerca das possíveis 197	
recomendações para todas as instituições envolvidas”. O Presidente solicitou que seja 198	
encaminhado uma justificativa de criação da Comissão Especial, para submeter a apreciação 199	
do Conselho Seccional. Por fim, Parabenizou o Conselheiro Alexander Henrique Nunes 200	
Gurgel pela homenagem às vítimas da violência; anunciou a recondução deste Conselheiro 201	
Hallrison Dantas e do colega Pedro Brito ao Comitê Gestor do PJe do TRT21; anunciou a 202	
atualização pelo TJ/RN da Cadeia de Certificação dos Certificados Digitais, viabilizando o 203	
uso dos certificados mobile da Certisign, passíveis de implantação nos smartphones; anunciou 204	
a 1ª reunião da CDTI-RN, do ano de 2017, a se realizar nesta sexta-feira, dia 03.02.2017, no 205	
restaurante Mangai, com convite a todos para que dela, podendo, participem. j) O Conselheiro 206	
Dijosete Veríssimo da Costa Júnior propôs o envio de ofício à coordenadoria do Cejusc para 207	
que seja realizado mutirão DPVAT nas Comarcas de Macaíba e São Gonçalo do 208	
Amarante/RN. O Presidente informou que vai se reunir com o Coordenador do Cejusc e que 209	
será apresentado o calendário anual de realização do mutirão DPVAT, em seguida, informará 210	
ao Conselheiro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, 211	
declarando encerrada a sessão, às vinte uma horas e cinquenta e dois minutos, do que, para 212	
constar, eu, Kaleb Campos Freire, Secretário Geral, mandei lavrar a presente ata, que, 213	



	
	
	
conferida, segue assinada por mim, e pelo Presidente do Conselho Seccional da Ordem dos 214	
Advogados do Brasil do Estado do Rio Grande do Norte. 215	
 216	
 217	
 218	

Paulo de Souza Coutinho Filho 219	
Presidente 220	

 221	
 222	
 223	

Kaleb Campos Freire 224	
Secretário Geral 225	


