
	
 
 

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: 06 de dezembro de 2017. 7	
Local: Sede do Conselho Seccional da OAB/RN, Plenário - 1° andar. 8	

Rua Barão de Serra Branca, s/n - Candelária – Natal/RN. 9	
 10	
 11	
 12	
Presenças: da Vice-Presidente Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes e do Tesoureiro 13	
Carlos Alberto Marques Júnior; das Conselheiras e Conselheiros Seccionais Adele Estrela 14	
Martins, Alexander Henrique Nunes Gurgel, Alfeu Eliude Almeida de Macêdo, Andréa Lucas 15	
Sena de Castro, Bruno Costa Saldanha, Deywsson Maykel Medeiros Gurgel, Franklin 16	
Eduardo da Costa Câmara, Francisco das Chagas Medeiros, Hallrison Souza Dantas, Jaciratan 17	
das Graças de Aguiar Ramos Filho, Manoel Dagonia Fernandes Braga, Marcos Vinício 18	
Santiago de Oliveira, Marcus Vinicius Menezes da Costa, Murilo Barros Júnior, Olavo 19	
Fernandes Maia Neto, Paula Luciana Tavares de Lira de L. G. Maranhão, Suetônio Luiz de 20	
Lira, Thiago Cortez Meira de Medeiros e Vandréa Gomes Alves; do Presidente da CAARN 21	
Thiago Galvão Simonetti; do Presidente da OAB Subseccional de Goianinha Glaydson Soares 22	
da Silva; do Ouvidor Geral da OAB/RN Raphael José de Vasconcelos Uchoa. Ausências 23	
justificadas: do Presidente Paulo de Souza Coutinho Filho, do Secretário Geral Kaleb 24	
Campos Freire e da Secretária Geral Adjunta Priscila Coelho da Fonseca Barreto; dos 25	
Conselheiros Augusto Costa Maranhão Valle, Cleilton César Fernandes Nunes, Dijosete 26	
Veríssimo da Costa Júnior, Fátima Maria Oliveira Viana, Glaycon Sousa Bezerra, Maria 27	
Margarida Simplício de Souza, Rilke Barth Amaral de Andrade e Wagner de Andrade 28	
Câmara. Verificado o quórum legal, a Vice-Presidente, às 18h, declarou aberta a Sessão. Em 29	
discussão a ata da sessão anterior, que foi aprovada, por unanimidade, com abstenção do 30	
Conselheiro Alexander Henrique Nunes Gurgel. A Vice-Presidente fez as seguintes  31	
comunicações: a) Na próxima Sessão do Conselho Seccional será realizado o julgamento do 32	
processo concernente a proposta orçamentária exercício de 2018 da Seccional. b) Passou a 33	
palavra ao Presidente da CAARN Thiago Galvão Simonetti que informou que no dia 09 de 34	
dezembro de 2017 a partir das 12h, no Aeroclube de Natal/RN, será realizada a I edição da 35	
feijoada da CAARN, o valor da senha foi fixado em quarenta reais. Na parte reservada à 36	
ordem do dia, a Vice-Presidente chamou os processos constantes da pauta. Processo num. 37	
65912017-0. Assunto: inscrição de estagiário. Interessado: Caio Henrique Rebouças Pinto. 38	
Relatora: Andréa Lucas Sena de Castro. A Relatora votou pelo deferimento do pedido de 39	
inscrição em Sessão anterior. Voto de vistas do Conselheiro Jaciratan das Graças de Aguiar 40	
Ramos Filho que votou pelo indeferimento do pedido de inscrição. Por maioria, o Conselho 41	



	
 
 
Seccional indeferiu o pedido de inscrição, nos termos do voto de vistas. Lido e aprovado o 42	
acórdão. Processo num. 79772017-0. Assunto: inscrição principal. Interessado: Raimundo 43	
Segundo de Lima Souza. Relatora: Adele Estrela Martins. A Relatora votou pelo 44	
indeferimento do pedido de inscrição. Por unanimidade, o Conselho Seccional indeferiu o 45	
pedido de inscrição, nos termos do voto da Relatora. Lido e aprovado o acórdão. Processo 46	
num. 61072017-0. Assunto: inscrição principal. Interessado: Ezequely Silva de Freitas. 47	
Relatora: Adele Estrela Martins. A Relatora votou pela necessidade de abertura do processo 48	
de incidente de inidoneidade moral. O interessado fez uso da sustentação oral. O Conselheiro 49	
Marcos Vinício Santiago de Oliveira arguiu suspeição para votar no presente processo. O 50	
Conselheiro Jaciratan das Graças de Aguiar Ramos Filho pediu vistas dos autos, ficando o 51	
processo pautado para a próxima sessão, e o interessado notificado da data de julgamento. 52	
Processo num. 80992017-0. Assunto: resolução. Origem: OAB/RN. Relatora: Vandréa 53	
Gomes Alves. Processo retirado de pauta. Processo num. 10942017-0. Assunto: inscrição 54	
principal. Interessado: Christian de Freitas Cardoso. Relatora: Andréa Lucas Sena de Castro. 55	
Voto de vistas: Vandréa Gomes Alves. Processo retirado de pauta. Processo num. 64592017-56	
0. Assunto: arguição de inidoneidade moral. Interessado: F. T. P. Relator: Bruno Costa 57	
Saldanha. Processo retirado de pauta. Na parte reservada às proposições, ocorreram as 58	
seguintes: a) O Conselheiro Murilo Barros Júnior reiterou a solicitação para que a Seccional 59	
expeça nota pública, conforme aprovado pelo Conselho Seccional, a respeito do projeto de lei 60	
complementar para aumento de custas de cartório, que visa fomentar o desenvolvimento da 61	
procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte. A Vice-Presidente informou que foi 62	
solicitado parecer da Comissão de Direito Imobiliário da Seccional. O Conselheiro Franklin 63	
Eduardo da Câmara Santos informou a Comissão já se manifestou sobre o assunto, dentro do 64	
prazo estipulado pelo Conselho, porém, até a presente data não houve a expedição da nota 65	
pública. b) O Conselheiro Bruno Costa Saldanha informou que a Seccional participou de 66	
reunião no gabinete civil da governadoria do Estado do Rio Grande do Norte, tendo sido a 67	
Seccional convidada a participar do programa de revisão de processos de execução penal, que 68	
são de responsabilidade da defensoria pública. Na próxima semana vai ser apresentada a 69	
minuta de convênio entre a Defensoria Pública Estadual e a Seccional. c) A Vice-Presidente 70	
informou que no dia sete de dezembro do corrente ano vai ser assinado na Secretaria de 71	
Educação do Estado do Rio Grande do Norte, o convênio denominado “OAB vai à Escola”.  72	
d) O Conselheiro Murilo Barros Júnior indagou a Vice-Presidente da Seccional, tendo em 73	
vista que o Advogado Geovaniny Fonseca Pimentel continua preso em uma cela comum, na 74	
cidade de Jucurutu/RN, em desacordo com a decisão judicial que determinou o 75	
encaminhamento do Advogado a uma sala de estado maior. O Conselheiro Franklin Eduardo 76	
da Câmara Santos aproveitou a oportunidade, e solicitou informações ao Conselheiro e 77	
Presidente Comissão de Defesa das Prerrogativas da Seccional Deywsson Maykel Medeiros 78	
Gurgel esclareça a atual situação ao Conselho Seccional, e quais as medidas adotadas em 79	
relação ao caso. O Conselheiro e Presidente Comissão de Defesa das Prerrogativas informou 80	
que a Seccional impetrou habeas corpus com intuito que o Advogado fosse encaminhado para 81	
uma sala de estado maior, porém, o habeas corpus foi julgado e teve o pedido negado, mesmo 82	
com os argumentos da defesa pessoal do Advogado Geovaniny Fonseca Pimentel e da defesa 83	
da Seccional. O Conselheiro Manoel Dagonia Fernandes Braga sugeriu que a Seccional 84	



	
 
 
solicite ao Comando da Polícia e a Academia de Polícia do Estado do Rio Grande do Norte, a 85	
respeito da existência de vaga para acolher o Advogado, em seguida, os Conselheiros 86	
Seccionais e a Diretoria da Seccional devem solicitar ao Juiz responsável pelo caso, que o 87	
Advogado seja transferido para o local que possuir a vaga. O Conselheiro Hallrison Souza 88	
Dantas propôs que a Seccional procure diretamente a chefia do gabinete civil ou o 89	
Governador do Estado do Rio Grande do Norte para que se busque a transferência do 90	
Advogado. Diante das solicitações, a Vice-Presidente propôs que os Conselheiros Hallrison 91	
Souza Dantas, Manoel Dagonia Fernandes Braga, Francisco das Chagas Medeiros e 92	
Deywsson Maykel Medeiros Gurgel façam visita ao Advogado Geovaniny Fonseca Pimentel, 93	
devendo ser elaborado relatório sobre a situação do Advogado detido no CDP de 94	
Jucurutu/RN, com encaminhamento do relatório à Seccional, e, em seguida, o relatório vai ser 95	
apresentado em reunião ao Secretário de Justiça e Cidadania do Estado do Rio Grande do 96	
Norte, com intuito de demonstrar que o CDP de Jucurutu/RN não pode ser considerado uma 97	
sala de estado maior, motivo pelo qual o Advogado Geovaniny Fonseca Pimentel deve ser 98	
transferido para um local apropriado. O relatório também deve ser encaminhado a 99	
Procuradoria de Prerrogativas da Seccional para verificação de qual tipo de recurso deve ser 100	
protocolado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. A Vice-Presidente 101	
informou, ainda, que após o agendamento vai comunicar aos Conselheiros para que possam 102	
comparecer a reunião com o Secretário de Justiça e Cidadania. Proposição aprovada.  103	
e) O Presidente da OAB Subseccional de Goianinha Glaydson Soares da Silva informou que a 104	
OAB Subseccional de Goianinha vai realizar a sua confraternização no dia 15 de dezembro de 105	
2017, convidando os presentes para que participem do evento. f) O Conselheiro Hallrison de 106	
Souza Dantas propôs que a Seccional solicite ao Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 107	
Região, regulação para adiamento das audiências que tiverem mais de duas horas de atraso. 108	
Proposição aprovada. O Conselheiro Hallrison de Souza Dantas solicitou o registro na ata: 109	
“Publicizar as muitas anomalias que os advogados trabalhistas estão experimentando com a 110	
versão 1.16.2, aceitando arquivos individuais de até 3MB; Propor a alocação de uma TV no 111	
hall da OAB com o serviço PINGDOM sempre ligado; Informar que a CDTI tem agendada 112	
sua última reunião do ano para o dia 11.dez.2017; O Conselheiro Hallrison Dantas propôs que 113	
uma comissão visitasse o CDP Jucurutu e elaborasse, via ART com auxilio de profissional de 114	
arquitetura ou engenharia, um parecer técnico sobre a salubridade e condições físicas daquela 115	
unidade, para pautar reunião com a SEJUC e com a Casa Civil, sobre o assunto. O objetivo é 116	
gerar prova para que se protocole reclamação junto ao TJRN e junto ao Governo do Estado 117	
sobre a não adequação dos CDPs a "Sala de Estado-Maior". Alguns conselheiros sugeridos 118	
por Alex Gurgel (Hallrison Dantas, Fernandes Braga, Chiquinho e Deyvisson) fariam a visita 119	
técnica a Jucurutu, representando a OAB/RN. O Conselheiro Hallrison Dantas relembrou a 120	
diretoria que a paralisação dos cursos do seminário de capacitação continuada continuam 121	
paralisados desde junho.2017 por deliberação da diretoria, e que continua a crescer a demanda 122	
dos advogados por cursos de capacitação em sistemas digitais. Relembra também que suas 123	
proposições referentes ao MS em face do art. 265 do CPP. Inquirir como está o andamento do 124	
projeto de portaria proposta por este Conselheiro em março.2017 quanto ao adiamento de 125	
audiências trabalhistas após 2h de atraso. Na atualidade, isto é regido pelo provimento 003/98 126	
e pelos 004/2002 e 003/2004. O Conselheiro Hallrison Dantas relembrou a diretoria que a 127	



	
 
 
paralisação da manifestação (MS) desta casa sobre o art. 265, CPP, permanece em aberto. 128	
Também de março.2017 - O principal objetivo é que na intimação feita pelo DJEN deverá 129	
constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, o tribunal, o órgão julgador, o número único 130	
do processo, os nomes das partes, de seus advogados e respectivos números de inscrição na 131	
Ordem dos Advogados do Brasil ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos 132	
termos do art. 272 da Lei 13.105/2015. A preocupação da OAB-RN é a diversidade de 133	
procedimentos hoje adotados pelos Juízes do estado do RN, quanto os variados 134	
procedimentos eletrônicos. O que se requer deste Conselho é que autorize a diretoria a emitir 135	
ofício ao TJRN para requerer que este apraze novas reuniões do Comitê Gestor, que 136	
implemente o total retorno, de todas as publicações no DJe, e que oportunize ao Comitê 137	
Gestor a apreciação da Portaria proposta pela OAB-RN.” A Vice-Presidente esclareceu que 138	
sobre a paralisação dos cursos do seminário de capacitação continuada, o que ocorreu foi que 139	
a grade de alguns cursos apresentada pela Comissão de Tecnologia da Informação estavam 140	
tendo o número muito baixo de inscrições, e nesses cursos com poucos inscritos os próprios 141	
professores não compareceram para ministrar as aulas. O Conselheiro e Presidente da 142	
Comissão de Tecnologia da Informação Hallrison Souza Dantas informou que não teve 143	
conhecimento da negativa de professores em ministrar as aulas com poucos inscritos. 144	
Informou, ainda, que vai apresentar o projeto de capacitação para os cursos do ano de 2018. 145	
Nada mais havendo a tratar, a Vice-Presidente agradeceu a presença de todos, declarando 146	
encerrada a sessão, às dezenove horas e quarenta e dois minutos, do que, para constar, eu, 147	
Carlos Alberto Marques Júnior, Tesoureiro, mandei lavrar a presente ata, que, conferida, 148	
segue assinada por mim, e pela Vice-Presidente do Conselho Seccional da Ordem dos 149	
Advogados do Brasil do Estado do Rio Grande do Norte. 150	
 151	
 152	

 153	
Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes 154	

Vice-Presidente 155	
 156	
 157	
 158	

Carlos Alberto Marques Júnior 159	
Tesoureiro 160	


