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Editorial

Palavra do Presidente

Ilustres colegas.

O Quinto Constitucional é o mecanis-
mo que atribui vinte por cento dos assentos 
existentes nos tribunais aos advogados e pro-
motores, que não se submetem ao concurso 
público de provas e títulos para a correlata 
nomeação e posse. 

Por esse mecanismo, cabe a Ordem dos 
Advogados do Brasil, livremente, formar uma 
lista sêxtupla de candidatos, remetendo-a ao 
respectivo tribunal. Este, por sua vez, selecio-
na três, encaminhando sua relação aos cui-
dados do Poder Executivo, que efetivamente 
nomeia um destes indicados. 

Através desse procedimento, o advoga-
do deixa suas atividades e inicia uma nova 
carreira, na condição de Desembargador ou 
Ministro, degrau mais alto da magistratura, 

tudo em conformidade com o disposto no 
art. 93,I, da CF.

Compromisso assumido quando em 
campanha para a Presidência deste Con-
selho Seccional, vem a Direção apresentar 
INFORMATIVO, sob as formas eletrônica 
e impressa, para divulgar a plataforma e per-
fil de cada um dos 20 candidatos, legítimos 
postulantes à formação da lista sêxtupla a ser 
encaminhada ao Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte, visando preencher a vaga 
ali destinada aos advogados.

Ao promover essa divulgação, alerta a Di-
reção para a importância e responsabilidade 
da classe dos advogados para com este com-
promisso, na certeza de que escolheremos, de-
mocraticamente, e com transparência, 6 (seis) 
nomes, em escrutínio secreto a ser realizado 
no próximo dia 22 de outubro de 2012. A sua 

participação é fundamental.
Da mesma forma, para o candidato que 

lograr êxito ao final de todo o procedimento, 
que assuma o compromisso na defesa do regi-
me democrático de Direito, atento à valoriza-
ção do exercício da advocacia, tudo em nome 
dos princípios constitucionais que regem a 
administração pública, ofertando ao jurisdi-
cionado decisões justas e imparciais.

Boa sorte a todos.

Carlos Roberto de Miranda Gomes
Presidente da Comissão Eleitoral

Elisângela Fernandes
Elke Mendes Cunha

Emmanoel Antas Filho
Francisco Ivo Cavalcanti Netto

Ilustres colegas.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Sec-
cional Rio Grande do Norte, realizará a pri-
meira eleição direta para escolha do represen-
tante dos advogados no Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte pelo Quinto Cons-
titucional. É um momento de comemoração 
especial vez que a nossa Instituição de Clas-
se completa 80 anos em 2012 e foi uma das 
primeiras Seccionais reconhecidas no Brasil, 
graças ao perfeito trabalho de abnegados 
causídicos. Nesta edição do OAB Notícias, 
apresentamos um pouco de cada um dos 20 
candidatos e suas propostas. 

 A Comissão Eleitoral tem trabalhado 
para que a campanha esteja em consonância 
com o ideário e compromisso ético de nossa 
entidade, havendo transparência no processo, 

respeito entre adversários e debate elevado de 
ideias que reavivem compromissos históricos 
com a defesa da bandeira da cidadania. Não 
temos dúvidas de que as recomendações serão 
rigorosamente cumpridas por todos os candi-
datos e com isso estaremos construindo um 
processo ainda mais ético e democrático. 

Convocamos todos os advogados do Rio 
Grande do Norte para que no dia 22 de outu-
bro votem em Natal (no Centro de Conven-
ções)  e nas sedes das Subseções da OAB/RN 
de Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Macau e 
Assu.  Desejamos sorte a todos os candidatos 
e que os advogados escolham seus represen-
tantes na lista sêxtupla de forma consciente a 
fim contribuir com um Judiciário mais forte.

Paulo Eduardo Teixeira
Presidente da OAB/RN



oab Notícias

Amiggoos advvoogados,

Soouu naturaral de São Rafael/RN, tenho 47 anos, casada há 26 anos e mãe de dois filhos. Graduada pela UFUFRN emm 1986 
ee pós-grraduada em Direito Público pela mesma instituição, contando com 26 anos de advocacia. Inicciei i a miminha
carreirara como advogada abrindo o meu primeiro escritório em 1987. Fui Assessora Jurídica do Estado e aprrovada eem 
Concuurso Público para o cargo de Procurador do Estado, assumindo minhas funções em 1994. Na Procuradoorir a Geraall
do EEsstado fui Chefe da Procuradoria de Assistência Judiciária - embrião da Defensoria Pública - e atuei como AAsssessora 
Téccnica do Gabinete do Procurador-Geral, tendo sido, ainda, Chefe da Procuradoria Fiscal e da Dívida Ativaa e do 
Núúcleo Regional de Ceará-Mirim. Fui Corregedora-Geral e integrei a Câmara de Ética e Disciplina do órgão. Coompus
ccomo membro a banca examinadora do Concurso Público para o cargo de Procurador do Estado no ano de 2001. Fiz 
parte como Conselheira da OAB/RN no biênio 2007/2008. Atualmente, estou na função de Procuradora-Geral Adjuntnta,
compondo o Conselho Superior da PGE/RN e a Comissão do Concurso para preenchimento de vagas para o cargo dde 
Procurador do Estado a ser deflagrado brevemente. Mesmo após assumir o cargo de Procuradora do Estado, mantive aa
atuação na advocacia privada, contabilizando extensa lista de feitos ajuizados, pelo que acumulei diversificada
experiência como advogada.
Entendo que ser escolhida a assumir o cargo de Desembargadora do egrégio TJ/RN, além de conhecimento jurídico, 
requer maturidade, postura de equilíbrio, experiência do exercício do Direito e uma conduta profissional pautada na 
ética. Contabilizando 26 anos de uma advocacia séria e ininterrupta, entendo estar preparada para compor este 
ilustre colegiado.
Pretendo criar um canal com a OAB/RN e com os colegas advogados, possibilitando e dando acesso às
discussões que culminarão em soluções para advocacia frente ao Judiciário Estadual. Coom firmeza 
aliada à habilidade, serei instrumento das justas necessidades dessa advocacia, de formma que ela 
possa corresponder ao comando constitucional de ser uma das funções essenciais à Justiça.
Afirmo que pela experiência acumulada, já entrarei com soluções pensadas e possíveis ppara as 
mais diversas situações explanadas pela classe e vivenciadas por mim como parte integrrante dessa 
história. 

Com a humildade e a seriedade que me são peculiares, peço a confiança, o apoio e 
o voto dos amigos advogados nesse desafio que encaro com responsabilidade e paixão. 
Em 22/10/2012, vote 01.

Maagna Letícia de Azevedo Lopes Câmara
Advoogada e Procuradora do Estado – OAB/RN 1727

• 36 anos, natural de Recife, Pernambuco.
• Bacharel em Direito pela Universidade Ca-
tólica de Pernambuco, em 1998.
• Especialista em Direito Processual Civil pela 
PUC/MG, em 2009.
• Foi Procurador Federal no ano de 2005, ten-
do atuado como Procurador-Chefe do IBA-
MA em Santarém/PA.
• Procurador do Estado do RN desde feverei-
ro de 2006, com intensa atuação junto ao TJ/
RN.
• Advogado militante desde 1999, com atua-
ção nas áreas do direito tributário, civil, con-
sumidor, constitucional, administrativo e do 
trabalho.
• Autor do livro “Controle Judiciário dos 
Concursos Públicos”, publicado pela Editora 
Método em 2008.
• Destacou-se por realizar elogiadas sustenta-
ções orais no TJ/RN e no STJ.
 

Sinto-me preparado para ser Desembarga-
dor, porque:

Ao longo desses 14 anos de advocacia, 
conquistei o respeito e a admiração dos co-
legas que comigo atuaram e conviveram, 
advogados, alunos, servidores, membros do 
Ministério Público, membros da Magistratu-
ra e Defensores Públicos, em níveis estadual 
e federal.

Sempre pautei minha atuação como advo-
gado privado, Procurador Federal e Procura-
dor do Estado, pela transparência, pela lega-
lidade, pela independência e pela moralidade.

Conheço de perto as necessidades, difi-
culdades e anseios dos operadores do direito, 
notadamente dos advogados militantes, pri-
vados e públicos, os quais tentarei representar 
no tribunal com dignidade e honradez. 

Uma vez Desembargador, farei da juventu-
de uma aliada para oxigenar a Corte Estadual, 
desempenhando minha função de maneira 
eminentemente técnica, atuando com celeri-
dade e retidão, contribuindo para a consolida-
ção de um Tribunal de Justiça sério e confiável, 
independente e eficiente, ágil e transparente.

LuIS MARCELo 
CAVALCANtI 

DE SouSA
Candidato 

número 02
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Advogado, inscrito junto à OAB/RN des-
de o ano de 1989 sob o no 2017, formado em 
direito pela UFRN em 1988. Após a colação 
de grau (29/12/1988), passou a integrar o es-
critório do pai Guaracy Queiroz de Oliveira 
(OAB/RN no 299) e do tio Paulo Frassinetti 
de Oliveira (OAB/RN no 291), instalado na 
sala 108, do Ed. 21 de março, na Rua Vigá-
rio Bartolomeu, 653, Centro - Natal/RN, 
que logo foi transferido para sede própria na 
Av. Floriano Peixoto no 551 – Centro, sobre-
tudo em face ao impulso de sua jovialidade, 
à época (1990), ungida por “sangue novo” 
e “vontade de lutar”, que os fizeram melhor 
aparelhar o escritório. Foi Conselheiro Sec-
cional da OAB/RN, por 02 (dois) mandatos, 

tendo sido Diretor-Tesoureiro à época do Dr. 
Adilson Gurgel de Castro, Presidente. 

Em 15 de maio de 1996, o Egrégio Tribu-
nal de Justiça do nosso Estado – TJRN, faz 
história e oportunizou que Eliane Amorim 
das Virgens de Oliveira - esposa do tio Paulo 
Frassinetti de Oliveira, filha de Joaquim das 
Virgens, magistrado do RN já falecido -, por 
antiguidade, viesse integrar seu quadro como 
a primeira mulher Desembargadora do RN, 
em substituição ao Desembargador Francisco 
Lima. Esteve, assim, muito próximo de inte-
grar aquela Corte de Justiça, como assessor 
da referida Desembargadora.  Declinou do 
convite, não por ingratidão, mas por não po-
der desfalcar o escritório de advocacia, que se 

Waldenir Xavier
de oliveira

encontrava em fase de expansão.
Procurador legislativo da Câmara Munici-

pal do Natal, tendo exercido o cargo de Con-
sultor-Geral e de Procurador-Chefe (1999 a 
2005), no referido órgão que representa o Po-
der Legislativo Municipal e, também, Procu-
rador Geral do Município do Natal, na admi-
nistração passada (27/07/2005 a 31/12/2008). 
Em julho deste ano, decidiu concorrer ao 
Quinto Constitucional.  É candidato, inscrito 
sob o no 03, e pretende integrar a lista sêxtupla 
da OAB/RN, para formação do TJRN.

Como integrante do TJRN, sua princi-
pal missão será fazer JUSTIÇA, procurando 
modernizar o Poder Judiciário aproximan-
do-o cada vez mais do Jurisdicionado e, 
ainda, facilitar ao máximo o desempenho 
do mister profissional do advogado. Aliás, 
o mais difícil e árduo dos desempenhos dos 
operadores do direito. A arte de advogar é 
a virtude de lembrar Jesus Cristo, todos os 
dias de labor profissional, sobretudo porque 
na relação julgador-parquet-advogado, o 
único que não pode errar – sem deixar de 
causar prejuízo ao processo ou à parte -, é o 
advogado, repetindo Jesus.

Candidato 
número 03
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Exerço a advocacia deste 1992, sendo o 
meu primeiro ato praticado uma notitia crimi-
nis eleitoral no então povoado (hoje cidade) de 
Fernando Pedrosa-RN. Fui advogado da Em-
presa Nutrimar Serviços de Hotelaria Ltda.

Exerço o cargo de Professor Adjunto na 
Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte deste 1995, no curso de direito.

Além de cumprir com as prerrogativas 
dos advogados, que nasce de obrigação legal, 
a que todos magistrados estão sujeitos, por-
tanto é muito simples de se fazer.

Proponho também tornar mais acessível 
o gabinete para atendimento pelos meios vir-
tuais disponíveis; emails, peticionamento ele-
trônico, a fim de que o advogado perca menos 
tempo com deslocamentos, em especial aque-
les vindos do interior. 

Um desembargador do Tribunal passará 
por dois cargos que lhes dá maior acesso di-
reto aos advogados, na corregedoria, visitarei 
todas as comarcas, exigindo a residência do 
juiz na comarca quando titula. Idealizo tam-
bém a realização de mutirões. E manutenção 
de um juiz na comarca

Pugnarei por concursos para implemento 
dos cargos de técnicos e de analistas judiciá-
rios, bem como de sua estrutura. Telefones: 
84 33213254 / 88561993.

Para mais informações veja os seguintes 
endereços eletrônicos: www.valadaresonline.
blogspot.com.br, http://www.uern.br/profes-
sor/professor.asp?p=valadaresfilho&busca=va
ladares     

TWITTER: @valadares3 email: valada-
res3@gmail.com

Artêmio Azevedo é filho da Profa. Ama-
zilde e do Prof. Arnaldo Arsênio de Azevedo. 
É casado com a médica Uianê Azevedo com 
quem tem uma filha Valentina. É formado 
em Economia e Direito pela UFRN, de onde 
também foi Professor no Curso de Direito. 
Tem Especialização pela USP e ESMARN. 
É Advogado militante, há 18 anos, nas Áreas 
Cível e Penal, com atuação no Forum Seabra 
Fagundes e no TJRN.

O meu exercício profissional dedicado 
a Advocacia movido sempre por princípios 
éticos e morais, com respeito ao ser humano 
e com aprofundado estudo jurídico é o que 

me estimula e me faz preparado para merecer 
a vaga a compor a Corte de Justiça do meu 
Estado. Atualmente com 51 anos de idade e 
quase vinte anos na Advocacia, desejo levar 
esta experiência e exercer o Cargo com muito 
trabalho, com honradez, honestidade, trans-
parência, ética e acessibilidade. Buscarei, de 
forma incessante, uma maior aproximação da 
OAB com o TJRN.

Meu maior compromisso é ser o Magis-
trado com os atributos que todos esperam 
de mim: preparo jurídico e moral, aliados ao 
equilíbrio e à maturidade que o Cargo exige.

22 de outubro, vote no 06.

Francisco 
Valadares 

Filho

Artêmio Jorge
de Araújo 

Azevedo

Candidato 
número 

Candidato 
número 
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Caros Advogados e Advogadas, coloquei 
meu nome a disposição para concorrer a vaga 
do quinto Constitucional com o objetivo de 
trabalhar em prol da justiça e introduzir novas 
visões e experiências sobre a atividade jurisdi-
cional e sobre a administração judiciária.Estou 
na advocacia a mais de 10 anos, trabalhando 
na maior parte do tempo no interior do Esta-
do do RN e Estados vizinhos, desenvolvendo 
uma advocacia proba e com humildade, sem-
pre defendendo e buscando a melhor aplica-
ção de justiça.  Jesulei Dias da Cunha Júnior, 
advogado militante no interior do Estado, for-
mado na UERN, membro da Dias & Matos 
Advogados, casado com Kátia Cristina Gue-
des Dias, Juíza de Direito. Minha área de atua-
ção é trabalhista e cível. Advogado da empresa 
Gontijo/São Geraldo e já fui por 04 anos as-
sessor jurídico do Município de Serra do Mel.

ProPoStA PArA o deSeMPenHo 
do CArGo de deSeMbArGAdor 
do tJrn:
respeito às prerrogativas dos advogados:  

A valorização do advogado, especialmente 
os novos, garantindo a liberdade e, princi-
palmente, a independência no exercício da 
advocacia; Acessibilidade do advogado ao 
tribunal: Melhorar o acesso do advogado ao 
Tribunal, inclusive para despachar juntamen-
te com o desembargador o processo, deixando 
um assessor inclusivo para esse atendimento; 
Lutar por mais investimento para as Co-
marcas do interior:  Melhorar as estruturas  
dos fóruns  bem como lutar pela realização de 
concursos para servidores e juízes, sem falar 
na aquisição de equipamentos; Honestidade 
e ética:  Exercer o cargo com dignidade e ho-
nestidade, compromissado  com os princípios 
elencados na Carta Magna; estreitamento 
do relacionamento do tribunal e oAb: 
Sempre manter o dialogo de forma coerente 
para melhor  prestação do serviço jurisdicio-
nal; respeito aos honorários sucumben-
ciais:  o direito à percepção dos honorários 
sucumbenciais aos advogados públicos e pri-
vados, sem distinção, respeitando os preceitos 
contidos no Estatuto Processual Civil Pátrio.

Jesulei Dias 
da Cunha 

Júnior
Candidato 

número 07



oab Notícias

Com a maturidade adquirida ao longo 
da minha carreira profissional focada na éti-
ca e na moral, submeto meu nome à vaga do 
Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte para contribuir com 
serenidade e equilíbrio na democratização do 
Poder Judiciário, com base na pluralidade de 
experiências adquiridas na minha militância. 
Mais ainda, procurarei uma prática dialética, 
respeitando toda a classe de advogados iguali-
tariamente, contribuindo com a melhoria da 
Justiça Social mediante decisões de defesa do 
direito, da boa e célere Justiça, em estrita obe-
diência à Constituição e às leis.

Passados 26 anos na gratificante labuta ad-
vocatícia, permaneço acreditando no Direito 

como a melhor forma de convivência humana 
e nas instituições. Manterei comportamento 
compatível com o querer da sociedade, com 
independência. 

Pretendo, com toda minha crença e for-
ca, lutar contra aqueles que pretendam fazer 
prevalecer suas vontades aos desígnios da lei, 
respeitando as prerrogativas da classe a fim de 
garantir a confiança e segurança nas decisões 
judiciais, inclusive por necessidade latente de 
servir à cidadania, combatendo a violência, 
socorrendo aos que precisarem da Justiça, 
buscando a paz como resultado final.

Cônscia do dever de manter permanente 
interlocução entre a Advocacia e a Magistra-
tura, conto com seu voto.

o Que PoSSo ProMeter:

1) O básico é ser um julgador honesto, traba-
lhador, prático, rápido nas decisões, acessível 
aos advogados e partes, defensor das prerro-
gativas da classe que o elegeu.
2) Sugerir a criação de Centrais de Cartas 
Precatórias Virtuais, onde a parte recebe a 
citação e pelo número do seu CPF ou OAB 
do seu advogado acessa o sistema via internet,  
imprime as folhas que lhe interessam, evitan-
do desperdício de papel, gastos com posta-
gem e agilizando a prestação jurisdicional.
3) Idealizo, também, um núcleo de julga-
mento de ações repetitivas, onde as decisões 
sairiam em lotes, garantindo rapidez e uni-
formidade.
4) Lutar pela concretização de novos concur-
sos públicos para os cargos de juízes e servido-
res, visando suprir as necessidades existentes, 
bem como propor que o preenchimento dos 
cargos de assessores de desembargadores se-
jam ocupados mediante processo seletivo pú-
blico, em respeito ao princípio da isonomia.

5) Incentivar a realização de mutirões com o 
fim de agilizar o julgamento/andamento dos 
feitos.
6) Realizar cursos, palestras, fóruns, tanto 
motivacional quanto de capacitação técnica 
para advogados, juízes e servidores.

Não posso ir além do que elenquei acima. 
Outras promessas entrariam pela seara da de-
magogia e da leviandade; isso não combina 
com o meu caráter e minha índole.

Tenho maturidade suficiente. Exerci três 
cargos públicos em diferentes áreas, todos por 
concurso. Quero dar minha contribuição à 
Justiça do meu Estado, ofertando maior aces-
so aos colegas advogados e partes interessa-
das. Minha idade e tempo de serviço indicam 
que a permanência no cargo deverá ser a mais 
breve; além de não onerar os cofres públicos, 
com isso o ciclo se repete e novo advogado 
poderá ocupar a vaga.

dIGIte o nÚMero “10” e ConFIr-
Me nA teCLA verde.

Priscila C. 
da Fonseca 

Barreto

Idálio
Campos

Candidato 
número 

Candidato 
número 

09

10



oab Notícias

Por que quero ser desembargador repre-
sentando a digna classe dos Advogados?

Sou natalense desde o dia 23 de janeiro de 
1974. Os meus pais, Ivoncísio Meira de Me-
deiros e Zara Pessoa Cortez, são Advogados, 
muito embora tenham dedicado grande parte 
das suas atividades funcionais ao Poder Judi-
ciário Federal. A minha ascendência familiar 
sempre teve uma estreita ligação com o Judi-
ciário Estadual. Sou descendente consanguí-
neo de Magistrados e de Advogados que dig-
nificaram e honraram o Plenário do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, 
desde o meu trisavô Desembargador Vicente 
de Lemos (1898), aos meus tios Desembar-
gadores Vicente de Lemos Filho (1944), Ivan 

Meira Lima (1984), João Meira Lima (1987), 
até o meu primo Italo de Medeiros Pinheiro 
(1990), este último ocupando o quinto cons-
titucional, privativo dos Advogados. Na Se-
cretaria do Tribunal de Justiça, o meu avô, 
o Historiador e Advogado Tarcísio Medeiros, 
exerceu o seu primeiro emprego público, as-
sessorando o Secretário do Tribunal e das 
Sessões Luis da Câmara Cascudo. Daí, ele foi 
convocado pelo Desembargador Miguel Sea-
bra Fagundes para instalar, em 1945, a Justiça 
Eleitoral no Estado, ramo do direito pelo qual 
me apaixonei e aonde exerço grande parte da 
minha advocacia. A primeira “História do 
Poder Judiciário do Rio Grande do Norte”, 
publicada pelo Senado Federal em 1992, co-

Caro (a) Colega Advogado(a)

Como é por demais sabido, o escopo fina-
lístico do nosso sistema constitucional, quan-
do estabeleceu a participação de Advogados 
no corpo dos Tribunais, é o de democratizar 
o Poder Judiciário, flexibilizá-lo, multifacetá-
-lo, evolvê-lo d’algumas posições estáticas, 
aproximá-lo das transformações sociais, para 
que seja caixa de ressonância do corpo social. 

O advogado é a faceta mais combativa da 
Comunidade Jurídica: é ele o mais abnegado 
pregoeiro do Estado Democrático de Direito; 
seu mais despropositado propulsor; incan-
sável agente da transformação social, indis-
pensável à administração da Justiça, no sábio 
dizer constitucional; necessário aos regimes 
democráticos como o sal à terra, adversário 
de todos os déspotas; persona non grata em 
todos os arbítrios; linha divisória entre o Es-
tado Democrático de Direito e a exceção.

Sou advogado militante há dezesseis anos. 
Fui Professor da Faculdade Mater Christi, em 
Mossoró, lecionando a Disciplina “Processo 
Civil” e escreví, pela Editora Atlas, o Livro 
“Medidas Liminares no Processo Civil”, pre-
faciado pelo eminente Jurista Ministro José 
Augusto Delgado, dando, assim, humilíssi-
mo – mas sempre necessário - contributo às 
letras jurídicas.

Tenho por escopo, em vindo a integrar o 
Colendo Tribunal de Justiça, democratizar 
acentuadamente o acesso dos jurisdicionados 
e precipualmente dos colegas advogados àque-
le Sodalício, maximizar a interação da Corte 
com todos os segmentos sociais, com ênfase 
na relação com as Universidades, importan-
tes pólos de construção e reprodução do saber 
jurídico. Peço-lhe me conceda a honra de re-
presentá-lo(a) no Tribunal de Justiça, na vaga 
da (nossa) advocacia, classificada por Voltaire 
como “a mais bela das profissões.”

Felipe Augusto Cortez 
Meira de Medeiros

José Luiz 
Carlos
de Lima

memorando o primeiro centenário de Tribu-
nal de Justiça, foi escrita pelo meu pai. Pela 
linha materna, sou bisneto do Advogado Eze-
quías Pegado Cortez, que foi Juiz Distrital em 
Goianinha e Natal. Como Secretário Geral 
do Estado, ele assumiu o Governo por várias 
vezes, no período de 1932 a 1933. Juntamente 
com o meu tio Esequias Pegado Cortez Neto, 
exerço as minhas atividades profissionais no 
escritório de Advocacia & Consultoria com 
atuação nacional e internacional (Portugal).

Depois de vivenciar o dia a dia do advoga-
do desde 1º de março de 1994, quando come-
cei meu estágio no Escritório de Advocacia do 
Prof. Diógenes da Cunha Lima e após me for-
mar em 1998, há muitos anos move-me o de-
safio de fazer justiça pela ótica de quem milita 
na advocacia há 14 anos de forma exclusiva, 
além do respeito, admiração e vocação que te-
nho por tradição familiar, ao Poder Judiciário.

Registro agora o meu sonho de fazer jus-
tiça depois de tanto buscá-la na condição 
de advogado, sinto-me pronto para cumprir 
esta missão.

Candidato 
número 12

Candidato 
número 11
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JOSÉ Augusto de Oliveira AMORIM, 49 
anos, graduado pela UERN e pós-graduado 
pela FAL, ex-oficial de justiça, ex-assessor 
de Juiz e de Desembargador do TJRN, atua 
exclusivamente como advogado militante há 
mais de 14 anos nas áreas cível (família, su-
cessões, locações, direitos reais, responsabili-
dade civil e contratos, inclusive de consumo), 
previdenciária (regimes geral e estatutários), 
administrativa (licitações e contratos, e ser-
vidores) e trabalhista, tendo sido Conselheiro 
Estadual da OAB/RN (2004/2006), membro 
das Comissões Eleitoral (2000), de Interiori-
zação (2001/2006), Trabalhista (2001/2006) 
e de Precatórios (2008/2010), além de Presi-

dente da Comissão Trabalhista (2006/2010), 
todas da OAB/RN, Presidente da ANAT-As-
sociação Norte-riograndense de Advogados 
Trabalhistas (2004/2009), Diretor de Temas 
Estratégicos da ABRAT-Associação Brasilei-
ra de Advogados Trabalhistas (2010/2012) 
e membro da ABA-Associação Brasileira de 
Advogados (desde 2003). Defende a perma-
nência máxima de 10 anos, sem recondução 
ou prorrogação, no cargo de Desembargador 
na vaga do Quinto Constitucional como for-
ma de oxigenação do instituto, tendo como 
plataforma a modernização da jurisprudência 
do Tribunal e o aperfeiçoamento das relações 
entre magistrados e advogados.

José Augusto
de oliveira 

Amorim
Candidato 

número 13
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ProPoStAS – democratização, Fortale-
cimento e eficiência
1) Valorização da Advocacia: respeito às prer-
rogativas e combate ao aviltamento de hono-
rários.  Gabinete acessível.  Atenção e partici-
pação quanto aos debates e reivindicações da 
Advocacia.
2) Propor o debate sobre se criar o Conselho 
Estadual da Justiça.
3) Disponibilização do voto com, no míni-
mo, 48h de antecedência.
4) Que o mais votado pela Advocacia seja o 
escolhido.
5) Mandato de 16 anos no cargo.
6) Previsibilidade, pedra angular da seguran-
ça jurídica.

7) Fundamentação: padrão da Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos.
8) Revisão dos valores das custas e emolu-
mentos (cf. ADI 4428).
9) Apoiar, colaborar e reforçar as boas práti-
cas do Tribunal de Justiça.
10) Encampar debate sobre eleição direta 
para os dirigentes do TJ, com a possibilida-
de de a Advocacia, o Ministério Público e 
Servidores(as) do Judiciário participarem do 
processo eleitoral.
11) Atuar para concretizar mais a autonomia 
administrativa e financeira.
12) Contribuir para realizar um diagnóstico 
dos gargalos e deficiências.
13) Realizar processo seletivo para escolha 

Daniel Pessoa

dos cargos e funções.

Mais detalhes das propostas em: 
Facebook: http://www.facebook.com/
groups/517237408290349/
Twitter: @danielpessoarn
Sugestões, críticas e contribuições às propostas, 
pelo e-mail: danieldesembargador@gmail.com

MotIvoS: Pretendo me tornar Desembar-
gador pelas mãos da Advocacia Potiguar, me-
diante eleição direta, a fim de representar a 
Classe e fazer algo para melhorar ainda mais 
a cultura de respeito, valorização e diálogo 
entre a Advocacia, o Judiciário e os demais 
poderes e instituições.

Os estudos acadêmicos sobre o Poder 
Judiciário no curso de Mestrado da UFRN 
também são fortes motivos.

O labor cotidiano na Advocacia me anima 
para que possa levar a sensibilidade, o conhe-
cimento e a serenidade adquiridos ao TJRN.

Os detalhes e mais informações po-
dem ser colhidos no meu currículo Lattes, 
à disposição na internet: http://lattes.cnpq.
br/2849772794702570

Candidato 
número 16
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Para Desembargador 
O L A V O  H A M I L T O N  

Advogado militante há treze anos; 

Procurador Geral do Município de Mossoró - 2011 a 2012; 

Professor Universitário há doze anos; 

Juiz Presidente da Terceira Câmara do Tribunal de Ética e Disciplina da 
OAB/RN -  2010 a 2012; 

Presidente da Comissão do Advogado Criminalista - 2004 a 2006;  

Presidente da Comissão de Direitos Humanos OAB/Mossoró - 2007 a 2009;  

Membro da Comissão Nacional de Direito do Consumidor (2008-2009); 

Mestrando em Direito Constitucional pela UFRN. 18

"Tenho ciência do sacerdócio que representa magistratura, 
razão pela qual me comprometo a exercê-la com saber e 

dignidade, de modo a honrar a advocacia potiguar". 
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PREPARO porque tem mais de 12 anos de militância na advocacia. Bacharelou-se em 
direito na UFRN em 1996 e é pós-graduado pela Escola da Magistratura do Rio
Grande do Norte - ESMARN, foi assessor jurídico da Associação dos Magistrados 
do Rio Grande do Norte - AMARN. Atualmente, exerce o cargo de juiz do Tribunal 
Regional do Rio Grande do Norte - TRE/RN. 

HONESTIDADE. Filho do juiz aposentado Alci Medeiros e da professora Elizabeth 
Marinho, Verlano sempre buscou as soluções adequadas a qualquer tipo de conflito 
nos valores éticos e na imparcialidade do julgador, adicionando-se o compromisso 
do primado aos princípios elencados na Magna Carta, do conhecimento jurídico
e da experiência de vida. 

ACESSIBILIDADE porque sempre foi um advogado próximo e totalmente aberto 
à diálogos. Simples pela sua autenticidade, quando jovem residiu em Jardim do 
Seridó/RN e Acari/RN onde estudou em escolas públicas e aprendeu a ter respeito
por todos. Vivenciou as dificuldades do advogado militante, enfrentou as 
frustrações, mas também as vitórias e o sentimento de contribuir com uma 
sociedade melhor. 

Vote Verlano. Vote 20.

“Falar de Verlano, é falar de um jovem 
advogado promissor e com um futuro 
brilhante e assim desejo a ele toda felicidade 
e que essa data se repita por muitos anos, 
muitos feitos para advocacia, muita saúde 
e muita paz familiar.” 
Sérgio Freire, candidato a presidente da OAB.

“Verlano é um advogado extremamente 
reconhecido pelas suas qualidades. Ele vem há 
muitos anos na luta diária do Fórum, que faz 
com que nós colegas possamos avaliar suas 
qualidades como julgador, como um homem 
íntegro para poder concorrer em condições de 
sucesso à vaga do Tribunal de Justiça.”
Aldo Medeiros, candidato a presidente da OAB.
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Resolução Eleitoral 01/2012

ordeM doS AdvoGAdoS do brASIL
CoMISSÃo eLeItorAL

(Portaria nº 034/2012, alterada pela Portaria nº 044/2012)

Ato norMAtIvo nº 01/2012-Ce-QuInto

Dispõe sobre o pleito eleitoral para a escolha do Quinto Constitu-
cional para o TJ/RN e dá outras providências.

Art. 1º. O regramento do processo eleitoral para a eleição da lis-
ta sêxtupla do Quinto Constitucional para o Tribunal de Justi-
ça do Rio Grande do Norte é o que está explicitado no EDITAL 
001/2012-OAB-RN/QUINTO CONSTITUCIONAL e na RESO-
LUÇÃO nº 23.370 do Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 2º. Ficam adotados neste Ato Normativo os procedimentos que 
nortearão a conduta dos candidatos para o dia da eleição e do pro-
cesso de votação e apuração, observados os princípios que norteiam a 
dignidade da Advocacia e da Magistratura, conforme explicitados no 
item 8.2 do referido EDITAL.

Art. 3º. A Comissão Eleitoral é única, cabendo-lhe o encaminha-
mento ou a solução de todas as questões a ela apresentadas.

dAS MeSAS reCePtorAS e APurAdorAS

01. Para cada 320 (trezentos e vinte) eleitores funcionará uma Mesa 
receptora e apuradora de votos, organizada pela ordem alfabética dos 
advogados, inscritos na OAB/RN e aptos a votar.

02. Cada Mesa receptora e apuradora será composta por 03 (três) 
membros inscritos na OAB/RN, advogados e/ou estagiários, que 
exercerão as funções de Presidente, Mesário e Secretário, atuando em 
regime de revezamento.

03. Em cada Mesa receptora e apuradora atuará um Técnico em In-
formática, para dar assistência permanente ao equipamento utilizado 
na eleição.

04. O pleito ocorrerá após a extração da “zerésima” de cada urna, 
no horário das 09 (nove) às 17 (dezessete) horas, ininterruptamente.

05. A apuração dos votos ocorrerá automaticamente após o encerra-
mento da votação em cada seção, mas a divulgação somente 10 (dez) 
minutos após o encerramento da votação em todo o Estado.

06. Concluída a apuração e preenchida a ata dos trabalhos, todo o 
material eleitoral será entregue à Comissão Eleitoral, instalada na 
sede da OAB/RN.

07. Os resultados do interior serão comunicados por e-mail, com 
anexação da ata “escaneada” e providenciada a remessa do material 
eleitoral original para a Comissão Eleitoral.

08. Os candidatos podem fiscalizar as Mesas Receptoras e Apura-
doras de votos, diretamente ou através de procurador devidamente 
habilitado.

dA votAÇÃo

09. A votação ocorrerá pelo meio eletrônico em máquinas aferidas 
por Auditoria credenciada, com a ordem dos candidatos relacionados 
por sorteio em audiência pública, conforme ato normativo específico 
e, em caso de pane insanável, através de cédula eleitoral.

dA CÉduLA eLeItorAL

10. Na hipótese de não utilização da urna eletrônica, por qualquer 
motivo, a eleição ocorrerá através de cédula eleitoral, confeccionada 
em papel branco, com a impressão do nome e número de todos os 
candidatos em cujas quadrículas, serão assinalados os nome dos 06 
(seis) candidatos preferidos;

11. A numeração dos candidatos corresponde à ordem definida por 
sorteio em audiência pública, conforme ato normativo específico.

12. As cédulas serão autenticadas, no mínimo, por 02 (dois) mem-
bros da Mesa.

dA APurAÇÃo doS votoS

13. A apuração dos votos será feita automaticamente pelo sistema 
eletrônico da urna.

14. Em caso de utilização de cédula eleitoral, cada candidato só po-
derá ter um voto computado por cada cédula.

15. Na hipótese de ser assinalado um número superior a 06 (seis) 
candidatos, o voto será considerado nulo.

16. Em caso de empate, será escolhido o candidato de inscrição mais 
antiga e, persistindo, o mais idoso.

Art. 4º. Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação.

Natal, 19 de setembro de 2012

A COMISSÃO ELEITORAL
Carlos Roberto de Miranda Gomes - Presidente

MEMBROS
Elke Mendes Cunha

Francisco Ivo Cavalcanti Netto
Elisangela Fernandes da Silva

Emmanoel Antas Filho
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Resolução Eleitoral 02/2012

ordeM doS AdvoGAdoS
do brASIL CoMISSÃo eLeIto-

rAL

(Portaria nº 034/2012, alterada
pela Portaria nº 044/2012)

Ato norMAtIvo
nº 02/2012-Ce-QuInto

Regulamenta a realização da audiência 
pública, atos de propaganda dos candida-
tos ao Quinto Constitucional para o TJ/
RN, sorteio da numeração na máquina e 
cédula eleitoral e dá outras providências.

Art. 1º. A audiência pública a que se refe-
re o item 9 do Edital 001/2012-OAB/RN/
QUINTO CONSTITUCIONAL será re-
alizada em sessão extraordinária do Con-
selho Seccional da Ordem dos Advogados 
do Brasil, após a comunicação oficial dos 
candidatos considerados inscritos e apra-
zada para o 5º (quinto) dia subsequente à 
publicação do informativo eletrônico refe-
rido no item 10.1, I, do Edital, no Plenário 
Varella Barca, com início às 9 (nove) horas, 
obedecendo-se a ordem do sorteio de que 
trata o art. 3º deste Ato Normativo.

Parágrafo único. A arguição de cada 
candidato durará 10 (dez) minutos, com 
exposição livre, pelo prazo de 4 (quatro) 
minutos, para justificar a sua intenção de 
concorrer ao pleito, seu compromisso com o 
regime democrático, defesa e valorização da 
advocacia, seguindo-se de duas perguntas 
da Comissão de forma a avaliar o seu saber 
jurídico e o seu conhecimento acerca do pa-
pel do advogado como ocupante da vaga do 
Quinto Constitucional e o norteamento nas 
relações com juízes, membros do Ministé-
rio Público e serventuários da Justiça, pelo 
prazo de 3 (três) minutos para cada resposta.

Art. 2º. Os candidatos ficarão em sala re-
servada enquanto durar a arguição, sem ne-
nhuma comunicação com o recinto onde 
esta estiver ocorrendo, salvo após ter sido 
arguido.

Parágrafo único. Na sala reservada, os 
candidatos não poderão portar aparelhos 
que permitam comunicação com o espaço 
exterior.

Art. 3º. O sorteio da numeração dos candi-
datos, a que se refere o item 11, do art. 3º do 
Ato Normativo nº 01/2012-CE-QUINTO, 
de 03 de setembro de 2012, ocorrerá 48 
(quarenta e oito) horas após a comunicação 
oficial à Comissão Eleitoral, dos candidatos 
considerados inscritos e em audiência públi-
ca, no Plenário Varella Barca, desta Seccio-
nal, pelas 16 (dezesseis) horas.

Art. 4º. A correspondência impressa a que 
se refere o item 10.4 do Edital, a cargo da 
Seccional da OAB/RN, decorrerá do rece-
bimento do material disponibilizado pelo 
candidato no prazo de 05 (cinco) dias a 
contar da data do sorteio de que trata o 
art. 3º deste Ato Normativo, que o utili-
zará, também, para a divulgação por meio 
eletrônico, no formato indicado no anexo 
único deste Ato.

Parágrafo Único. A omissão da remessa 
do material no prazo concedido implicará 
na perda desse direito.

Art. 5º. O candidato poderá solicitar à Sec-
cional o fornecimento da gravação da audi-
ência pública de arguição dos candidatos.

Art. 6º. Os encontros oficiais a que se refe-
rem os itens 10.1,II e 10.9 do Edital, com 
livre acesso público, poderão ocorrer em 
auditórios disponíveis na cidade ou nas se-
des da Seccional e Subseccionais da OAB/
RN, observadas as vedações enumeradas 
na parte inicial do item 10.9 do Edital, me-
diante os seguintes procedimentos:

a) Nos locais externos, através de solicita-
ção de autorização à Comissão Eleitoral, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes 
do evento;

b) Nos auditórios da OAB/RN, através de 
solicitação à Diretoria respectiva, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas antes do even-
to, observada a ordem de agendamento.

Art. 7º. Este ato normativo entra em vigor 
na data de sua publicação.

Natal, 19 de setembro de 2012

A COMISSÃO ELEITORAL

Carlos Roberto de Miranda Gomes – 
Presidente

Elke Mendes Cunha, Membro
Francisco Ivo Cavalcanti Netto, Membro
Elisangela Fernandes da Silva, Membro

Emmanoel Antas Filho, Membro

AneXo ÚnICo

tIrAGeM: 15.000 exemplares - edição es-
pecial de informativo impresso da Seccional 
Potiguar, divulgando as propostas dos can-
didatos a Desembargador do Tribunal de 
Justiça do RN pelo Quinto Constitucional, 
como também informações importantes 
para o processo eleitoral. ForMAto: O 
jornal terá 16 páginas assim distribuídas: 01 
– capa; 02- editorial da Comissão Eleitoral 
e expediente; 02 a 13 material dos candida-
tos; 14, 15 e 16 – informações da Comissão 
Eleitoral. Cada página terá o seguinte tama-
nho 21,3cm x 27,8cm. O jornal eletrônico 
acompanhará o mesmo formato. Conte-
Údo: O conteúdo será de inteira respon-
sabilidade dos candidatos, tendo como foco 
principal as propostas. Além de texto, pode 
ser encaminhada foto relacionada ao conte-
údo. eSPAÇo: Cada candidato terá direito 
à metade de uma folha, ou seja, 21,3 cm X 
13,9cm para divulgar propostas. PrAZo 
de entreGA PArA dIAGrAMA-
ÇÃo: A Comissão Eleitoral da OAB/RN 
receberá o material, gravado em CD, até às 
17h do 5º dia subsequente à data do sorteio 
a que se refere o art. 3º do Ato Normati-
vo nº 03/2012-CE-QUINTO, no formato: 
arquivo fechado em PDF ou arquivo em 
WORD, sendo as fotos em arquivo JPEG. 
dIStrIbuIÇÃo: Cada candidato terá 
direito a 250 exemplares. Serão enviados 
8.870 jornais para os advogados ativos pelos 
Correios. Para as Salas da OAB e Subseccio-
nais serão encaminhadas 880 unidades.
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Resolução Eleitoral 03/2012

ordeM doS AdvoGAdoS do brASIL
CoMISSÃo eLeItorAL

(Portaria nº 034/2012, alterada pela Portaria nº 044/2012)

Ato norMAtIvo nº 03/2012-Ce-QuInto

Dispõe sobre o CALENDÁRIO ELEITORAL para o processo de escolha do Quinto Constitucional para o TJ/RN e dá outras providências.

Art. 1º. Em obediência ao quanto determinado nos Atos Normativos Números 01 e 02/2012-CE-QUINTO, de 19 do mês em curso, fica adotado 
o seguinte CALENDÁRIO ELEITORAL para o processo de escolha do Quinto Constitucional para o TJ/RN:

dia 24/setembro (segunda-feira) - Audiência Pública para o sorteio dos números dos candidatos a desembargador – Local: Auditório Varella 
Barca (OAB/RN). Horário: 16(dezesseis) horas. (ATO NORMATIVO 02/2012, art. 3º).

dia 29/setembro (sábado) - Último dia para a remessa do material promocional de cada candidato para fim de publicação do Informativo eletrô-
nico e impresso pela OAB/RN, até as 17 horas, na sede da Corporação dos Advogados em Natal, obedecidas as condições técnicas já publicadas. 
(Edital, item 10.4, Ato Normativo 02/2012, art. 4º e anexo único).

dia 05/outubro (sexta-feira) - Último dia para a OAB/RN providenciar a divulgação eletrônica e remessa do Informativo impresso sobre os 
candidatos ao pleito.

dia 10/outubro (quarta-feira) - Audiência Pública para arguição dos candidatos em sessão extraordinária do Conselho Seccional da OAB/RN, 
especialmente convocada para esse fim. (Edital, item 9; ATO NORMATIVO 02/2012, art. 1º), com início às 9 (nove) horas no Auditório Varella 
Barca, obedecendo-se a ordem do sorteio realizado da numeração dos candidatos e encerramento às 17(dezessete) horas.

dia 22/outubro (segunda-feira) - Eleição nos prédios, em Natal, do Centro de Convenções de Natal, localizado na Via Costeira e nas sedes das 
Subseções da OAB/RN de Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Macau e Assu.

dia 24/outubro (quarta-feira) - Data-limite para a proclamação do resultado da eleição e imediata comunicação ao Presidente do Conselho 
seccional da OAB/RN. (Edital, item 12).

Art. 2°. Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação.

Natal, 24 de setembro de 2012.

Presidente da Comissão Eleitoral
Carlos Roberto de Miranda Gomes

Membro da Comissão Eleitoral
Elke Mendes Cunha

Membro da Comissão Eleitoral
Francisco Ivo Cavalcanti Netto

Membro da Comissão Eleitoral
Elisangela Fernandes da Silva

Membro da Comissão Eleitoral
Emmanoel Antas Filho
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Informações

ELEIÇÕES oAB
data? 22 de outubro de 2012
Horário? 09h às 17h
Quem vota? Advogados inscritos na OAB/RN e que estejam adim-
plentes até 30 dias antes do pleito.

Local? Em Natal, no Centro de Convenções de Natal, localizado 
na Via Costeira e nas sedes das Subseções da OAB/RN de Mossoró, 
Caicó, Pau dos Ferros, Macau e Assu.

Av. Luiz da Câmara 
Cascudo, 478
Natal/RN
CEP 59025-280
Fone: 84 4008-9400

IM
P
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E
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T

Á
R

IO
:

PreSIdente
Paulo Eduardo Teixeira
vICe-PreSIdente
Aldo de Medeiros Lima Filho
SeCretárIo GerAL
Paulo de Souza Coutinho Filho
SeCretárIA GerAL AdJuntA
Ângela Monteiro Lima
teSoureIro
Marcos Guerra

ConSeLHeIroS FederAIS
Elke Mendes Cunha Freire
Sérgio Eduardo da Costa Freire
(licenciado)
Lúcio Teixeira dos Santos
Wagner Soares Ribeiro de Amorim
Edmar Eduardo de Moura Vieira 

ConSeLHeIroS SeCCIonAIS
Alexander Henrique Nunes Gurgel
Ana Catarina Gurgel de Castro Simonetti
André Luiz Gomes de Oliveira
Antônio Soares de Souza Luz Filho
Carlos Alberto Marques Junior
Carlos Roberto de Araújo
(licenciado)
Cristina Daltro Santos Menezes
Daniel Alves Pessoa (licenciado)
Daniel Victor da Silva Ferreira

Djamiro Ferreira Acipreste Sobrinho
Elisângela Fernandes da Silva
Emmanuel Antas Filho
Evandro de Freitas Praxedes
Francisco de Assis Costa Barros
Francisco de Assis da Costa Sousa
Francisco Ivo Cavalcanti Netto
Janduí Fernandes
José Maria Rodrigues Bezerra
José Vanildo da Silva
Kaleb Campos Freire
Larissa Vieira de Medeiros
Laumir Correia Fernandes
Liana Maia de Oliveira
Marcos Lanuce Lima Xavier
Maria Margarida Simplício de Souza
Mirocem Ferreira Lima Júnior
Mônica Alves Feitosa
Paulo Henrique Marques Souto
Raimundo Alves de Souza Júnior
Ramirez Augusto Pessoa Fernandes
Rocco José Rosso Gomes
Rossana Daly de Oliveira Fonseca
Sebastião Rodrigues Leite Júnior
Suetônio Luiz de Lira
Suzanna Magaly Holder Martins
Thiago Galvão Simonetti
Victor José Macedo Dantas
Vital Nogueira de Souza
(licenciado)

MeMbroS HonorárIoS
vItALÍCIoS
Adilson Gurgel de Castro
Armando Roberto Holanda Leite
Caio Graco Pereira de Paula
Carlos Roberto de Miranda Gomes
Eider Furtado de Mendonça E Menezes
Hélio Xavier de Vasconcelos
Joanilson  de Paula Rego
José de Ribamar de Aguiar
Lúcia Maciel da Câmara
Odúlio Botelho Medeiros
Roberto Brandão Furtado
Valério Djalma Cavalcanti Marinho

ASSeSSorIA de IMPrenSA
Anne Danielle Cavalcante Medeiros
RN 01156JP
Maiara Naihama Cruz Dantas
assessoriadeimprensa@oab-rn.org.br

oAb/rn
Av. Câmara Cascudo, 478,
Cidade Alta - Natal/RN.
Telefone: 84 4008 9400
www.oabrn.org.br

edição especial sobre o Quinto Constitu-
cional, com conteúdo de total responsa-
bilidade dos candidatos.

Expediente


