
Página 1 de 3 

 
_____________________________________________________ 

Ata da 3ª Sessão Ordinária do Conselho Consultivo OAB Jovem  

Data da Sessão: 26/05/2015 

 

 

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO OAB 

JOVEM DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECÇÃO DO CEARÁ 

– 2015 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2015 (dois mil e quinze), às 14 

horas, no edifício-sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Ceará, 

localizado na Rua Lívio Barreto, 668, bairro Dionísio Torres, Fortaleza, Ceará, 

reuniu-se ordinariamente, pela terceira vez do ano em curso, o Egrégio 

Conselho Consultivo dos Jovens Advogados da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seção do Ceará, tendo a PRESENÇA da Secretária-Geral Adjunta da 

OAB/CE, Roberta Duarte Vasques, do Tesoureiro da OAB/CE, Marcelo Mota 

Gurgel do Amaral, do Diretor Institucional do CCJA e Presidente Comissão de 

Apoio ao Advogado em Início de Carreira Marcell Feitosa Correia Lima, dos 

CONSELHEIROS: Tibério Maciel Carvalho, Leonardo Feitosa Arraes Minete, 

Edson Pereira Portela Neto, Angélica Gonçalves Lopes, José Patriarca 

Brandão Souza, Márcia Maria de Albuquerque, Victor Sérgio Candolo, Rafael 

Henrique Dias Sales, Robson Sousa Freitas, Mariana Vasconcelos Oliveira, 

Taísa Ilana Maia de Moura, Gerson de Azevedo Moraes Júnior, Marcus Fábio 

Silva Luna, Raphael Franco Castelo Branco Carvalho, Thiago Marcelo Aquino 

Mendes, Carlos Alberto da Silva, Cinthia Greyne Araújo da Silva, Karina 

Façanha Parente, Marcos Levy Gondim Sales, Laciana Farias Lacerda, 

Abelmar Ribeiro da Cunha Neto, Adriana Alves da Silva, Leopoldo Heitor 

Cavalcante Borborema, Tereza Raquel Meneses de Souza e Camilla Pinto 

Batista. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: dos Conselheiros Fred Rios Nóbrega, e 

Francisco Bernardino Júnior. ABERTURA: Antes de iniciar os trabalhos da 

sessão, o tesoureiro Marcelo Mota, saudou e agradeceu a presença dos 

Conselheiros, e informou algumas ações da OAB/CE nos últimos dias, tais 

como, seminário acerca do novo CPC no Cariri e distribuição de exemplares do 

CPC visando qualificar os advogados; pedra fundamental do clube do 

advogado no Juazeiro do Norte; pedra fundamental do centro cultural no Crato; 

reativação do grupo de interlocução entre a OAB e o Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará, e que um dos pleitos apresentado foi a implementação de um 

protocolo integrado. Por seguinte, verificado o quorum regimental, o tesoureiro 

Marcelo Mota, declarou aberto os trabalhos da 3ª Sessão Ordinária do 

Conselho Consultivo dos Jovens Advogados do Conselho Seccional, na 

seguinte forma.  I – EXPEDIENTE: a) DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA 
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DA SESSÃO ANTERIOR: Por seguinte, submetida às discussões, não 

havendo manifestação a Ata da 3ª Sessão Ordinária do CCJA, realizada em 26 

de maio de 2015, foi aprovada, por unanimidade. b) LEITURA DE OFÍCIOS E 

COMUNICAÇÕES: Comunicação da Conselheira Mariana reforçando o convite 

para a reunião de planejamento do I Congresso da Pessoa com Deficiência. 

Comunicação do Conselheiro Gerson da Comissão de Portadores de 

Necessidades Especiais, informou que a Comissão com apoio da OAB, da 

OAB Jovem e da Ajaforte está realizando censo para cadastro dos advogados 

com deficiência. Comunicação da Conselheira Laciana Lacerda que explanou 

acerca da primeira ação social do Projeto Legal é Ajudar que contara com o 

apoio e apresentação do cantor Vicente Nery e do grupo de dança da terceira 

idade Estrela de Belem do SESC e conclamou os colegas advogados a se 

engajarem no projeto e na ação que se realizará no Lar Torres de Melo no dia 

28/05/2015 das 13h às 17h. Na mesma oportunidade explanou acerca das 

ações da Comissão de Saúde da OAB/CE. II – ORDEM DO DIA: (1) REVISÃO 

DA TABELA DE HONORÁRIOS – SUGESTÕES DE NOVOS ATOS E 

VALORES PARA ENCAMINHAMENTO AO CONSELHO SECCIONAL. Antes 

da iniciação do tema, o Diretor do CCJA, Marcell Feitosa, fez uma explanação 

acerca da metodologia utilizada para se chegar à minuta com sugestões de 

inclusão e exclusão de atos da Tabela de Honorários. DECISÃO: Após, as 

discussões do tema, para o item “21.1”, por maioria, foi aprovado o valor de 7 

UAD’s; para o item “6.1”, por maioria, foi aprovada a manutenção da expressão 

“separação” e em relação a todos os atos de direito de família foi aprovada, por 

unanimidade, sugestão de consulta para a Comissão de Direito de Família 

indagando se os atos e valores atendem aos militantes da área e solicitando 

que apurem a informação que Cartórios estão oferecendo serviço já constando 

o trabalho de advogados nos divórcios consensuais extrajudiciais por valores 

menores que os constantes na Tabela de Honorários; para o item “20.1” e 

subitens foi aprovado, por maioria, a inclusão do percentual de 5% mais os 

valores já fixados em UAD’s como exceção dentro da Tabela de Honorários;  

aprovado requerimento do Conselheiro Edson Portela para apresentar na 

próxima sessão os atos relacionados ao Direito Internacional para apreciação 

deste Conselho. Os demais itens da minuta da tabela de honorários foram 

aprovados por unanimidade. HONORÁRIOS DE CORRESPONDÊNCIA. 

Explanação da Conselheira Cinthia Greyne acerca da metodologia a ser 

aplicada na pesquisa que está sendo feita para apuração da proposta de 

Tabela de Honorários de Correspondência para apresentação da minuta da 
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Tabela para votação na próxima sessão.  (2)PISO SALARIAL. Antes de abrir 

as discussões o Diretor Marcell Feitosa pediu que o Conselheiro Rafael Sales 

fizesse uma breve explanação sobre o estudo formulado pela Comissão de 

Direito Sindical da OAB/CE sobre a criação do piso salarial para advogados, 

destacando sobre paramentos como - o “advogado empregado”, “advogado 

associados”, “advogado sócio” e o “advogado público”. Na sequencia o Diretor 

Marcell Feitosa também teceu comentários sobre o Projeto de Lei de autoria do 

Deputado Federal André Figueiredo, que altera a Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia e da OAB), e fixar um salário mínimo profissional para o advogado 

privado, bem como sobre o Projeto de Indicação 127/2013 e sobre o estudo do 

DIEESE sobre o salário mínimo necessário. Feita a exposição do assunto, 

manifestaram-se diversos Conselheiros. DECISÃO: Após, as discussões do 

tema, por maioria, foi aprovado o Piso Salarial de R$ 2.366,05 (dois mil, 

trezentos e sessenta e seis reais e cinco centavos) para uma jornada de 20h 

(vinte horas semanais e R$ 3.075,00 (três mil e setenta e cinco reais) para uma 

jornada de 40h (quarenta horas) semanais. III – USO DA PALAVRA. Não 

houve. Empós, Diretor do CCJA, Marcell Feitosa, agradeceu o comparecimento 

dos Conselheiros presentes, declarando o encerramento da sessão, do que, 

para constar eu, Marcell Feitosa Correia Lima, lavrei a presente Ata, 

observados os termos constantes nas respectivas notas, a qual, uma vez lida, 

discutida e aprovada, na primeira sessão ordinária desimpedida, ser, 

juntamente  com os seus anexos, assinada por mim, Diretor Institucional, pelo 

Senhor Presidente da Seccional, e pelos meus ilustres pares. 

 

 

Valdetário Andrade Monteiro 

Presidente da OAB/CE 

 

 

Marcell Feitosa Correia Lima 

Diretor Institucional do CCJA e Presidente da Comissão de  

Apoio ao Advogado em Início de Carreira da OAB/CE 


