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I ‐ EXPEDIENTE: 

a) Discussão e aprovação das Atas da sessões anteriores: 1ª Sessão Ordinária, 27/02/2020 e 1ª 
Sessão Extraordinária, 07/05/2020. 

b) Leitura de Ofícios e Comunicações. 

II ‐ ORDEM DO DIA: 

1) Nos termos do art. 168, RIOAB/CE: referendo das ações judiciais promovidas pela 
Presidência e Diretoria da OAB; reavaliação dos que exercem funções nos órgãos da 
Ordem; referendo das iniciativas e ações tomadas pelo presidente, referendo de outras 
medidas adotadas pela diretoria e comissões da OAB no período de isolamento social em 
razão daPandemia de COVID-19. 

1.1) OAB-CE cria comissão técnica para propor ações ao Judiciário em meio à pandemia de 
Covid-19 (cartilha elaborada traz informações para o cenário de crise); 

1.2) Colégio de Presidentes: recomendação para o congelamento de preços dos produtos de 
prevenção ao Coronavírus; 

1.3) OAB-CE estabelece medidas de prevenção do coronavírus na instituição 

1.4) Adiamento de eventos e suspensão das atividades presenciais na OAB/CE, bem como 
dos prazos dos processos internos até 30/03(Prorrogada até 06/04); 

1.5) Cerimônia de prestação de compromisso dos novos advogados e advogadas por 
chamada de vídeo conferência. 

1.6) Anuidade OAB-CE: boletos prorrogado nos meses de março, abril e maio; 

1.7) Requerimento pela prioridade em alvarás durante o período de suspensão dos prazos; 

1.8) Requerimento pela antecipação de pagamento dos RPVs e precatórios; 

1.9) Canais de comunicação com o Poder Judiciário: 

1.9.1) Via OAB JUSTIÇA DO TRABALHO: canal exclusivo para recebimento de 
solicitações urgentes de liberação de alvarás ou perecimento do direito 

1.9.2) Via OAB JUSTIÇA FEDERAL: canal exclusivo para recebimento de solicitações 
urgentes de liberação de alvarás ou perecimento do direito 
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1.9.3) Via OAB TRIBUNAL DE JUSTIÇA: canal exclusivo para recebimento de 
solicitações urgentes de liberação de alvarás ou perecimento do direito 

1.10) Requerimento pela divulgação dos contatos das unidades da Capital e Interior do 
Tribunal de Justiça, Justiça do Trabalho e Justiça Federal (reiterado face a incompletude 
dos dados do TJ/CE); 

1.11) Requerimento pela divulgação dos dados estatísticos da produtividade durante o 
período da COVID-19; 

1.12) Requerimento pela inclusão da advocacia na lista das atividades essenciais com livre 
circulação; 

1.13) Requerimento pela prisão domiciliar como medida urgente de proteção à população 
carcerária, posteriormente sendo criado um comitê de emergência para tratar de um 
multirão com TJ/CE, MP/CE, DP, SAP e OAB/CE; 

1.14) Requerimento à Sefaz para a suspensão de prazos administrativos e adoção de 
medidas para manutenção das atividades empresariais durante pandemia; 

1.15) Requerimento pela não interrupção dos serviços de água, luz e telefone durante 
estado de emergência devido ao coronavírus; 

1.16) Requerimento pelo diferimento dos valores do FIES; 

1.17) Atendimento na Caixa Econômica Federal: garantia do atendimento presencial e 
Central de Alvarás: canal eletrônico para crédito na conta do advogado ou de seu cliente; 

1.18) Atendimento no Banco do Brasil: ação judicial para reestabelecer atendimento 
presencial e a recepção de um canal eletrônico para crédito na conta do advogado ou de seu 
cliente. 

1.19) Comissão de Direito Tributário: ofício pelo diferimento do pagamento da parte do 
Município de FortalezanoSIMPLES Nacional, por pelo menos 90 (noventa dias), com os 
pagamentos a seremrealizados posteriormente em 12 parcelas, a partir de ultrapassado o 
período de crise, o parcelamento do pagamento dos tributos municipais, compagamento de 
20% de entrada, e os demais 80% em 12 parcelas, enquanto durar acrise, e prorrogação da 
validade das certidões negativas por 90(noventa) dias, permitindo ahabilitação das 
empresas em processos licitatórios. 



 

CONSELHO PLENO 
 

PAUTA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

(04/06/2020 – 14hs) 

 

______________________________________ 
COP - Pauta da 2ª Sessão  Extraordinária (04/06/2020, 14hs) 

Página 3 de 5 

 

1.20) Comissão da Mulher: Ofício ao TJ para a adoção de 
medidas para determinar a renovação automática das Medidas Protetivas de Urgência 
(MPUs) já concedidas. 

1.21) CDPEN: Ofício à SAP para que sejamimplementadas linhas de trabalho para que 
internos das unidades penitenciáriasdo Estado do Ceará fabriquem máscaras descartáveis 
para uso durante a pandemiae, com isso, tenham direito a remição de pena e salário nos 
termos da Lei de Execução Penal 7.210/1984. 

1.22) Ofício à Corregedoria do TJ/CE para recomendação aos magistrados e 
desembargadores que disponibilizem os depósitos e levantamento de valores 
incontroversos nas ações judicias, como medida prioritária, mediante disposição da parte 
interessada, o que garantirá, a efetivação parcial do resultado jurisdicional positivo do 
Ceará, como forma de mitigar os efeitos da recessão que se avizinha. 

1.23) Reunião com representantes da CESA com solicitação da manutenção dos vínculos 
dos Advogados empregados e associados junto as Sociedade de Advogados, como forma de 
mitigar os efeitos da crise econômica iminente. 

1.24) Comissão de Direito Penitenciário e Comissão de Direito Militar: solicitar, 
simplesmente, a concessão deuma ligação telefônica aos internos com alvará de soltura 
antes de serem liberadospara que possam contatar suas famílias e viabilizarem um 
transporte pararetornarem às suas residências. 

1.25) Comissão de Direito Previdenciário: Ofício ao TRF5 para a edição de normativo que 
faculte a Parte ou Advogado, a indicação nos autos judiciais, de conta bancária para 
transferência dos valores já liberados. 

1.26) Ofício à Corregedoria TJCE para promova a orientação para que os 
magistrados do Estado do Ceará, ao realizarem as intimações para as audiências por 
videoconferência, o façam de forma clara e inequívoca, assegurando às partes afaculdade 
de adesão à nova ferramenta, a fim de que, eventuais impossibilidadestécnicas ou de 
ordem prática para realização de determinados atos processuais, não impliquem em 
prejuízos às partes, bem como não haja penalidade a seusadvogados. 

1.27) Comissão do Idoso: ofício à SSPDS para requerer atenção 
especial em relação ao cumprimento das orientações do Decreto do Governador do Estado 
e das autoridades sanitárias no apoio e organização da concentração de pessoas nos 
entornos das agências bancárias, casas lotéricas e demais serviços essenciais.  
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1.28) Ofícios ao TJCE, TRT7 E TRF5 requerendo-se a expedição de normativo aos 
magistrados que determine a observância do § 3º do Art. 3º, da Resolução do 314 do CNJ, 
garantindo que os prazos processuais que exijam a coleta prévia de elementos de prova por 
parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, sejam 
suspensos a requerimento da parte que informar a impossibilidade da prática do ato. 

1.29) Ofícios ao TJCE, TRT7 E TRF5 para implementação de medidas que possibilitem 
alternativas para pagamento das custas processuais, tais como: 
→ Retirada da restrição de exclusividade de pagamento em banco específico, 
possibilitando que as custas sejam pagas de forma virtual, através de qualquer agente 
bancário em que o usuário seja detentor de conta, e a possibilidade de comprovação de 
pagamento posterior das custas processuais, de, eforma que o processo tenha o devido 
andamento, independente da juntada do comprovante de pagamento, no peticionamento. 

1.30) Ofícios ao Banco do Brasil e Caixa, com o objetivo de possibilitar que as agências do 
interior também possam fazer pagamentos de RPV'S e Alvarás, bem como que a 
apreciação dos processos de RPV'S e Alvarás seja feita em até 5 (cinco) dias úteis.  

1.31) Comissão de Direito Penitenciário: ofício para a SAP requerendo que sejam 
observadas e garantidas asprerrogativas dos advogados, de modo que ao advogado seja 
assegurado o direito deter entrevista reservada com seu cliente, conforme determina a lei, 
sob pena deserem adotadas as medidas cabíveis por essa Seccional. 

1.32) Comissão de Direitos Humanos: ofício à SAP requisitando informações sobre quais 
medidas estão sendoadotadas e como estão sendo adotadas por esta Secretaria de 
AdministraçãoPenitenciária para prevenção à saúde dos internos, agentes e 
advogadoscriminalistas, com vistas a evitar a disseminação do COVID-9. 

1.33) Ofício à Corregedoria requerendo a imediata revogação da 
RECOMENDAÇÃO Nº 01/2019/NUMOPEDE/CGJCE em razão de constatação de indícios 
de excesso de litigância de determinadas partes. 

2) PROCESSO 12960/2020-0. 
Objeto: Deliberação acerca Resolução nº 05/2020 do TJCE, que institui o processo 
judicialeletrônico (PJe) como o sistema informatizado de constituição e tramitação de 
processos judiciaisno âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará. 
Requerente: Conselheiro Estadual Luciano Alves Daniel. 
Relatora: Mariana Pedrosa 
Voto Vista: Roberto Vieira 
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3) PROCESSO Nº 12950/2020-0. 
Objeto: Deliberação acerca do prazo de pagamento dos alvarás e RPV´s, pela CaixaEconômica 
Federal e Banco do Brasil. 
Requerente: Conselheiro Estadual Marco Antônio Sobreira Bezerra. 
Relatora: Vanessa Oliveira. 
Voto Vista: Franco Almada. 
 
4) PROCESSO Nº 12951/2020-0. 
Objeto: Deliberação acerca do reconhecimento da advocacia, pública e privada, como atividade 
essencial, em razão da pandemia de COVID-19. 
Requerente: Conselheiro Estadual José Domingues Ferreira da Ponte Neto. 
Relator: Amaro Lima da Silva  
Voto Vista: Sheila Melo. 
 
5) PROCESSO Nº 5230/2017-0. 
Objeto:  Regimento Interno do Conselho Consultivo OAB Jovem. 
Requerente: Conselho Consultivo OAB Jovem OAB/CE 
Relator: Fernando André Martins 

 

III ‐ USO DA PALAVRA POR CONSELHEIROS; 

IV ‐ JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 

V – COMUNICAÇÕES 


