
CEARÁ 

ATA DA 3° SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO OAB JOVEM DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DO CEARÁ - 2018. 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho de 2018 (dois mil e dezoito) , com início às 14:00 hs 
(quatorze horas), no Plenário do Conselho Seccional da OAB-Ceará, localizado na Rua Lívio 
Barreto, 668, l º piso, bairro Dionísio Torres, Fortaleza, Ceará, reuniu-se ordinariamente pela 
segunda vez do ano em curso, o Conselho Consultivo OAB Jovem da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção do Ceará, tendo a presença: Titulares Presentes: Marcelo Muniz (Diretor 
Institucional do Conselho Jovem) , Timoteo Fernando, Victor Candolo, Rafael Sales, Robson 
Sousa, Patrícia Ciriaco, Raphael Castelo Branco, João Batista, Thiago Mendes, Liwelton Franklin, 
Thiago Portela, Cinthia Greyne, Levy Sales, Laciana Lacerda, Adriana Alves, Heitor Borborema, 
Lendro Vintte e Pedro Henrique. Presidente Marcelo Muniz verificando a existência do quórum 
regimental, dá por aberta a sessão, convidando a conselheira PA TRICIA VIANA. Em relação ao 
expediente, todos receberam a Ata enviada por e-mail. Da, dada oportunidade para que se 
manifestem sobre a Ata da 2º sessão ordinária realizada no dia 29 (vinte e nove) de maio de 
2018 (dois mil e dezoito). Sem manifestação, ata aprovada. Mencionado que a última sessão 
não teve ata, pois não atingiu o quórum, consequentemente não ocorreu. AUSÊNCIA; Ana 
Cláudia. Leitura de ofícios e comunicações: Dos assuntos que iriam ser tratados na sessão 
anterior, o Item 3 sobre o concurso de redação não teve como ser aprovado na sessão anterior 
em razão do quórum, tendo o Presidente em exercício na qualidade de Presidente da CAAIC 
recebido o projeto para ser realizado pela comissão, em parceria com o CCOJ através da ESA. 
Ordem do dia: ITEM 1 - Abertura da 5° turma de tutoria da jovem advocacia. O Presidente em 
exercício, Marcelo Muniz informou que boa parte do conselho faz parte desse projeto (903 dos 
tutores são conselheiros jovens) , convidando novamente a todos para participar, explicando 
que cada turma é realizada em um período de 3 meses. Informou que no Colégio de 
Presidentes Jovens em Brasília, apresentará os resultados da tutoria nesse l ano e meio de 
projeto que já alcançou a quase 200 advogados no Ceará, que agora também está sendo 
implantado nos interiores, além outras seccionais já estarem utilizando e no dia 26 de julho as 
16:00hs inicia a 5ª turma, realizando a inscrição de mais de 40 jovens advogados. Item 2 -
Congelamento e abertura de novos cursos de direito - Relator Victor Candolo. VOTO DO 
RELATOR: Afirma o relator que a jovem advocacia vem sendo atingida de diversas formas, e 
uma destas é o crescimento do número de profissionais que vem sendo despejado no 
mercado de trabalho. Sabemos que todos devemos ter a oportunidade de acessar o ensino 
jurídico mas em relação aos cursos de direito, vemos que está sendo visto muito mais como um 
negocio do que realmente necessita o mercado. Colocando muito mais profissionais do que o 
mercado aguenta. O assunto vem sendo discutido pela comissão de ensinos jurídicos da OAB
CE através de sua presidente Ora Ana Paula de Araújo Holanda que também é membra 
consultiva da comissão nacional de estudos jurídicos e pela presidência da OAB-CE, mas o 
tema não poderia deixar de ser trazido a este conselho consultivo jovem uma vez que o 
crescente número de vagas em curso de direito, formando mais profissionais do que o 
mercado consiga suportar impacta diretamente a jovem advocacia. A criação indiscriminada 
de curso de direito no país é tema que muito vem sendo discutido a nível nacional. A imprensa 
anuncia que a tempos o Brasil possui mais cursos de direito do que o resto do mundo. Em 201 O, 
quando o nosso país possuía 1 .240 cursos os demais países do mundo somavam 1. l 00 cursos de 
direito. A título de exemplo, o Estados Unidos que possui uma população de mais de 300 
milhões de pessoas, contava com apenas 323 cursos de direito com a perspectiva de redução 
de vagas. Fazendo um paralelo, o Brasil possui população hoje de 209 milhões com 4 vezes 
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mais cursos de direito do que o Estados Unidos. Segundo dados do conselho federal da OAB-CE 
em 2018 o Brasil atingiu a marca de um milhão noventa e dois mil quatrocentos e quarenta e 
dois advogados ativos. estamos próximo ao número de inscrição 40 mil, com o número de 
27.178 mil advogados ativos. No que diz respeito ao número de cursos de direito no Estado do 
Ceará na década de 90 havia apenas dois cursos de direito. Estima-se que em 2018 tenhamos 
em torno de 22 a 25 cursos de direito, sendo que o maior numero de vagas é oferecida pela 
UNIFOR. Embora a OAB venha se manifestando contraria a criação indiscriminada de novos 
cursos de direito através de pressões políticas vem autorizando a abertura de novos cursos 
tanto no Ceará quanto no restante do brasil. Necessário esclarecer que nos posicionamos 
contra a criação de novos cursos de direito no nosso estado, em razão de não haver nenhum 
estudo de impacto em relação ao campo profissional que encontramos hoje medida coerente 
seria que a disponibilidade de vagas tivesse uma correlação com a capacidade de absorção 
dos profissionais pelo mercado de trabalho nesse segmento no Ceará. Nesse caso, deve ser 
levado ainda em consideração que a maioria das vagas nos cursos de direito tem sido 
oferecidas por faculdades particulares que são responsáveis hoje por mais de 803 das vagas; 
entendemos que a OAB deve promover um estudo de campo para auferir a necessidade 
anual de novos profissionais na área jurídica pois a criação de novas vagas devem estar em 
compasso com a necessidade do mercado levando em consideração não só a carreira da 
advocacia privada mas também as carreiras jurídicas como advocacia pública, magistratura, 
as carreiras ligadas ao MP. Necessário esclarecer que muitas pessoas deixam os quadros da 
OAB em razão de morte, aposentadoria ou por ingressar em outras carreiras e essa proporção 
tem que ser observada antes de serem criadas novas vagas. Outro ponto que entendemos ser 
necessário é a fiscalização rigorosa dos cursos já existentes, pois cabe a nossa instituição zelar 
pela dignidade da formação jurídica e se insurgir contra a mercantilização do ensino jurídico 
no nosso estado. O mesmo mercado que a qualidade que o mercado vem exigindo dos 
profissionais que neles ingressem deve ser exigido das instituições que queiram oferecer novas 
vagas nos cursos de direito. A liberação de novos cursos além dos que já existem caso não 
seja um curso de excelência é uma atitude prejudicial a jovem advocacia pois a formação de 
profissionais despreparados e a sua colocação no mercado põe em risco direitos e garantias 
dos cidadãos cearenses. Além de macular a imagem da oab-CE diante desse fato cabe a 
nossa instituição o filtro desses profissionais através do exame de ordem que serve como o 
mínimo exigível para ingresso na profissão. ENCAMINHAMENTO: Devido ao excesso de vagas 
existentes hoje nos cursos de direito no nosso estado principalmente em instituições privadas, 
encaminho esse relatório e voto ao Conselho Seccional da OAB-CE para que se manifeste 
sobre o assunto e que seja favorável conforme decisão do Conselho Consultivo Jovem da OAB-
CE para encaminhar ao Conselho Federal da OAB para que tomem medidas cabíveis em \ 
desfavor da criação e liberação de novos cursos de direito sem que se faça antes um estudo 
prévio de mercado que mostre a necessidade do aumento de numero de vagas. É o voto que 
submeto aos meus pares. Aberto as inscrições. Feito a sugestão para que não só seja requerido 
o congelamento de acordo com a nota MEC, mas se possível extinguir algumas faculdades e 
vagas que não possuem um padrão de excelência nos cursos de direito. Foi citado que ainda 
em maio desse ano houve uma portaria do MEC com abertura de novos cursos de direito, e de 
lá para cá já foram duas notas publicadas pelo conselho federal por seu presidente se 
manifestando e suscitando o MEC nos dizeres do presidente na ultima nota datada de 
maio/2018 "o MEC precisa urgentemente adotar uma politica pública dos cursos existentes 
para que os alunos deixem de ser vítimas de um verdadeiro estelionato promovido por 
instituições cujo o interesse para longe da qualidade de formação mas prioritariamente pelo 
lucro" . A conselheira afirma que vê que essas notas são recorrentes e a OAB em si não possui 
um poder normativo para se imiscuir no que seria uma reversão nesse paradigma, sem 
contrariar a legalidade o que a OAB faz é suscitar o MEC que é de fato o órgão ecutivo para 
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tanto. Então o encaminhamento de uma nota sempre tem efeito importante, mas talvez tenha 
um efeito prático maior se for realizado esse estudo de impacto para subsidiar efetivamente o 
que seria uma posterior nota, sem desconsiderar o encaminhamento da nota. Ressaltado que 
também existe o curso a distância, que não na totalidade das cadeiras, mas em sua maioria 
com aulas online e isso também deve ser estudado, acreditando-se que não possua o mesmo 
resultado. Ainda, foi informado que deve ser observado que não se pode cercear o direito de 
acesso à educação então o que deveria ser trabalhado era na qualidade de ensino. A 
Conselheira PATRICIA CIRIACO requereu a um ponto de divergência ("sem que haja um 
aprimoramento dos critério já existentes a Instituição/Criação de novos cursos, bem como na 
criação de novas especificações a serem avaliadas, o que deverá ser acompanhado por meio 
de uma fiscalização contundente para tanto) Na votação a maioria votou com a divergência 
apontada. Assim, com base nessas considerações, ficou o encaminhamento da seguinte 
forma: Devido ao excesso de vagas existentes hoje nos cursos de direito no nosso estado 
principalmente em instituições privadas. encaminho esse relatório e voto ao Conselho 
Seccional da OAB-CE para que se manifeste sobre o assunto e que seja favorável conforme 
decisão do Conselho Consultivo Jovem da OAB-CE para encaminhar ao Conselho Federal da 
OAB para que tomem medidas cabíveis em desfavor da criação e liberação de novos cursos 
de direito, sem que haja um aprimoramento dos critério já existentes a Instituição/Criação de 
novos cursos, bem como na criação de novas especificações a serem avaliadas, o que deverá 
ser acompanhado por meio de uma fiscalização contundente para tanto. ITEM 2 - 1 Concurso 
de Redação de Jovem Advocacia do Estado do Ceará. VOTO DO RELATOR: Trago a presente 
pauta de proposta ao presente colegiado a idealização formatação e execução do primeiro 
concurso de redações da jovem advocacia. A iniciativa tem por meio da realização deste 
certame capitaneado por este conselho consultivo em parceria com a CAAIC a finalidade é 
promover a discussão, estimular o protagonismo da jovem advocacia acerca da importância 
e dos desafios vivenciados pelo segmento que já constitui a marca imponente de quase 503 
dos quadros desta ordem consoante dados recém divulgados por seu conselho federal. É o 
que nos cabe relatar. o cenário advocatício passa por grandes transformações é mais 
perceptível que mais especificamente nos últimos quinze anos, o crescimento do numero de 
cursos jurídicos por todo país fez surgir grandes modificações não somente a advocacia mas 
também a todas as demais classes profissionais juristas. Segundo pesquisas divulgadas 
recentemente o número de cursos jurídicos existentes no Brasil, 1240 cursos de graduação é 
maior do que o numero é maior do que o numero de cursos existente em todos os outros 
demais países do mundo somados juntamente com tais percepções é de fácil constatação o 
crescente numero de jovens advogados e advogadas que a menos de 5 anos ingressaram nos 
quadros de suas seccionais e hoje já constitui quase 503 do contingente da categoria cabe 
ainda salientar que tal crescimento não se limita a elementos quantitativos, não é missão 
hercúlea identificar inúmeros exemplos em cada uma das seccionais de jovens advogados 
assumindo a posição de protagonismo perante a classe, já atuando como professores de 
cursos e universidades, desempenhando funções de gestores em grandes empresas e 
escritórios de advocacia, presidindo comissões temáticas desta ordem dos advogados e 
venturosas associações especializando-se e academicamente buscando o aperfeiçoamento 
por meio de graduações, mestrados e doutorados. Corroborando com tais evidencias tem-se 
que o plano nacional de apoio ao jovem advogado provimento 162 oriundo do conselho 
federal da OAB em seu artigo 2° inciso 5º, aduz que deve haver o apoio e ampla participação 
de jovens nas decisões das subseccionais reconhecendo a capacidade de contribuição 
destes e ainda a importância das ideias dos jovens advogados para toda a classe. Ocorre que 
para além de tal cenário de crescimento o que a de ser compreendido como importante 
valoroso fenômeno, vêm inúmeros desafios ao segmento jovem, as dificuldades de inserção no 
desafiador mercado, as não raras tentativas de violação d~ prerrogativas ~mo os mais 

~ --~ ~- ' --J;;;;;--; •• 
' ~ "' / Ata da 3ª Sessão Ordinária 

Conselho Consultivo OAB Jovem da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Ceará 

Data da Sessão: 24/07/2018 

Rua Lívio Barreto, nº 668, Dionísio Torres 
Fortaleza -Ceará, CEP.: 60130-110 

Fone.:+ 55.85.3216.16001 contato@oabce.org.br 



CEARÁ 

variados percalços típicos do inicio de qualquer carreira se constituem no dia atuais grandes 
desafios a esta jovem advocacia no estado do Ceará e em todo o país a construção de ações 
da valorização da jovem advocacia é em nosso sentir não só de fundamental importância mas 
de extrema necessidade haja vista o compromisso institucional desta casa com os valores de 
cidadania e democracia para com seus inscritos e para com toda a sociedade. A iniciativa 
por tanto da elaboração e realização do primeiro concursos de redação da jovem advocacia, 
vem ratificar não só um dos mais relevantes papeis desse conselho consultivo jovem qual seja, 
fomentar a discussão e o protagonismo da jovem advocacia em assuntos gerais da classe e da 
sociedade. Tudo devidamente exposto, assim constituo o presente voto: pela realização do 
incentivo do primeiro concurso de redações da jovem advocacia por iniciativa desse egrégio 
conselho consultivo jovem em parceria com CAAIC e pelo acolhimento e ratificação dos 
termos da minuta de edital segue anexo ao presente voto; pela divulgação massiva do 
aludido certames pelas mídias dessa seccional para toda a jovem advocacia do estado do 
Ceará neste mês de julho do corrente ano para avaliação e premiação a serem realizadas no 
mês de agosto, mês da advocacia, pela expedição de comunicação da diretoria da ordem 
para que sejam adquiridas as premiações dos vencedores deste certame. Foi explicado pelo 
Presidente em Exercício que em razão da intenção do relator em realizar o concurso de 
redação com resultado no dia do advogado, o mesmo foi recebido pela CAAIC a ser 
realizado em parceria com a Escola Superior de Advocacia solicitando a valorização do 
projeto com a ampla divulgação e participação dos conselheiros. Encerrada a sessão. IV -
JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS dos Diretores Marcelo Mota (Presidente), Roberto Vasques (Vice
Presidente) , Christiane Leitão [Secretária-Geral) , Fábio Timbó (Secretário-Geral Adjunto) , 
Gladson Mota (Diretor Tesoureiro), Rodrigo Costa (Diretor Tesoureiro Adjunto), Pedro Bruno 
[Diretor Adjunto de Relações Institucionais) e José Inácio [Diretor Adjunto para as Subseções) e 
dos Conselheiros: Bruno Ellery, Túlio Magno, Anneline Magalhães, Mariana Vasconcelos, Taísa 
llana, Marcus Luna, Allan Bandeira. Carlos Alberto, Bernardino Júnior, Afrânio Rodrigues. Maria 
do Carmo, Lilian Viana, Fred Rios, Carla Núbia, Ramon Arrais, Emmanuelle Alcantara, Natália 
Lopes e João Paulo Martins. Empós, não havendo, mais nenhuma manifestação dos 
Conselheiros, o Diretor Marcelo Muniz agradeceu o comparecimento dos Conselheiros e das 
Conselheiras presentes, declarando ENCERRADA A SESSÃO as l 8hs e 25min, do que para 
constar eu, PATRICIA VIANA. Secretária, na sessão, lavrei a presente ata, observados os termos 
constantes nas respectivas notas, a qual foi lida, discutida e aprovada na sessão seguinte [4ª 
Sessão Ordinária, realizada 28 de agosto de 2018) , conforme disposto no art. 29 do Regimento 
Interno do Conselho Seccional. sendo assinada por mim, PATRICIA VIANA, pelo Diretor 
Institucional. MARCELO MUNIZ e pelos meus ilustres pares. , 
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Patrícia de Abreu Viana 
Secretária ad hoc na sessão 
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