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ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DO CEARÁ – 2020. 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2020 (dois mil e vinte) com início às 14hs (quatorze) 
horas, reuniu-se extraordinariamente pela primeira vez do ano em curso, em ambiente virtual 
(telepresencial), o Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, nos 
termos do art. 97-A do Regulamento Geral da OAB e da Resolução nº 19/2020 do Conselho 
Federal da OAB, a qual dispõem sobre a condição dos órgãos colegiados da OAB realizarem 
sessões em ambiente vitual (telepresencial) e julgar sobre processos administrativos. 
Estiveram presentes no ambiente virtual os DIRETORES: José Erinaldo Dantas Filho 
(Presidente), Ana Vládia Martins Feitosa (Vice-Presidente), Pedro Bruno Amorim e 
Vasconcelos (Secretário-Geral), David Sombra Peixoto (do Secretário-Geral Adjunto), Carlos 
Rodrigo Mota da Costa (Diretor Tesoureiro), Katiane Wirna Rodrigues Cruz Aragão (Diretora 
Tesoureira Adjunta), Paulo Franco Rocha Lima (Diretor Adjunto de Relações Institucionais),  
Marcio VItor Meyer de Albuquerque (Diretor Adjunto de Prerrogativas), Aderson Feitosa Ferro 
Terceiro (Diretor Adjunto para as Subseções), os CONSELHEIROS e as CONSELHEIRAS 
TITULARES: José Marcelo Pinheiro Filho, Antônio Cleto Gomes, Francisca Jane Eire Calixto 
de Almeida Morais, José Washington de Sousa Pinheiro, Marco Antônio Sobreira Bezerra, José 
Domingues Ferreira da Ponte Neto, Marcos Pimentel Viveiros, Christiane do Vale Leitão, 
Dayane de Castro Carvalho, Henrique Gonçalves de Lavor Neto, Luciano Alves Daniel, Renata 
Rodrigues Mota, Eduardo Pragmácio de Lavor Telles Filho, Fabiano Silva Távora, Everardo 
Lucena Segundo, Marcelo Gleidson Cavalcante Melo, Thiago Morais Almeida Vilar, Felipe 
Silveira Gurgel do Amaral, José Lino Fonteles da Silveira, Michel Egídio Gonçalves Cardoso, 
Mariana Gomes Pedrosa Bezerra, Antônio Franco Almada Azevedo, Roberto Ferreira de 
Almeida Vieira, Nathalia Aparecida Sousa Dantas, Adhara Silveira Camilo, Edgar Belchior 
Ximenes Neto, Amaro Lima da Silva e Bruno Luis Magalhães Ellery, os CONSELHEIROS e as 
CONSELHEIRAS SUPLENTES: Isabel Cecília de Oliveira Bezerra, Luiz Crescêncio Pereira 
Júnior, Vanessa Batista de Oliveira, Carlos Eduardo Romanholi Brasil, Luiz Henrique Gadelha 
de Oliveira, Arsenia Parente Breckenfeld, Rachel Philomeno Gomes Cavalcanti, Karlos 
Roneely Rocha Feitosa e Sheila Dantas Bandeira de Melo, bem como do Conselheiro Federal 
da OAB Dr. André Costa. Antes de iniciar os trabalhos da sessão, o Presidente saudou a todos 
e todas destacando que nesta sessão inaugural do Conselho em ambiente virtual 
(telepresencial), seriam julgados processos de menor complexidade, pontuando inclusive que, 
nas próximas sessões do Conselho em ambiente virtual (telepresencial) poderão ser 
deliberados processos que tenham sido pautados em sessões ordinárias ou extraordinárias 
presenciais anteriores, seja para dar continuidade e/ou início de julgamento. O Presidente 
pontuou ainda que, por simetria, às sessões do Conselho Seccional em ambiente 
virtual(telepresencial) serão realizadas com parametros e procedimentos idênticos às sessões 
realizadas em ambiente virtual pelo Conselho Federal e outras Seccionais da OAB, bem como 
observando as regras previstas no regimento interno da Seccional, por exemplo: i) cada 
Conselheiro(a) terá o tempo regimental de até 03 (três) minutos, por uma única vez, para 
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fazerem seu pronunciamento no momento das discussões das matérias; ii) as inscrições para 
discutir, as questões de ordem e votos divergentes deverão ser encaminhadas para os 
funcionários da assessoria através da plataforma de videoconferência na opção chat; iii) os 
microfones dos Conselheiros serão controlados (ativados e desativados) pela assessoria da 
sessão, respeitando o tempo e o momento de fala de cada Conselheiro. Ato seguinte, 
verificada a existência de quórum regimental para instalação da sessão, o Presidente declarou 
aberta a 1ª Sessão Exrtraordinária do Conselho Pleno do ano de 2020, informou sobre os 
requerimentos de licenças requeridos pelos Conselheiros Titulares: Francisca Tânia Carvalho 
Coutinho, Ricardo César Vieira Madeiro e Vanilo Cunha Carvalho Filho que, foram 
respectivamente substituídos na presente sessão, pelos Conselheiros Suplentes: Isabel 
Cecília, Vanessa Batista Viana e Luiz Henrique de Oliveira Gadelha. Empós, o Conselheiro 
Franco Almada levantou uma questão de ordem, indagado se a transmissão da sessão no 
YouTube estaria sendo disponibilizada com o perfil “público”, isto é, de modo a viabilizar que o 
telespectador acompanhe a sessão sem a necessidade de realizar login, no YouTube e/ou de 
se inscrever no Canal da OAB/CE. Na ocasião, o Presidente solicitou a assessoria do 
Conselho que, verificasse esse condição, bem como viabilizasse a transmissão da sessão sem 
a exigência de login no YouTube e/ou de ser inscrever no canal da OABCE. Ainda na ocasião, 
o Conselheiro Franco Almada também solicitou que a plataforma de videoconferecnia fosse 
ajustada de modo que, cada Conselheiro tivesse a permissão de ativar e desativar seu proprio 
áudio, ao invés da própria assessoria realizar esse mecanismo de ativação e desativação de 
áudio. Na oacasião, o Presidente esclareceu que, a questão dos microfones serem ativados e 
desativado pela assessoria da sessão vai ao encontro dos procedimentos e organização das 
sessões em ambiente virtual (telepresencial) como vem sendo praticado pelo Conselho Federal 
e outras Seccionais da OAB, além de que esse medida de evita que fatores técnicos e 
operacionais tais como: garantir a privacidade de cada Conseheiros, ou seja, evitar que o áudio 
do dispositivo usado pelo Conselheiro seja projetado no ambiente (caso esqueça de desatiavá-
lo para atender a um telefonema, falar com outra pesso no ambiente onde esteja) e até, evitar 
que ruídos indesejados ou microfonia vazem no ambiente da sessão, de modo a pertubar nos 
trabalhos. O Conselheiro Antônio Cleto Gomes pontuou que, a opção do chat da plataforma 
fosse habilitada, de modo a possibilidade a conversação entre os Conselheiros. O Diretor 
Pedro Bruno levantou uma questão de ordem, solicitando que a assessoria informasse a 
relação dos Conselheiros Titulares e Suplentes presentes no ambiente virtual (telepresencial), 
bem como que fosse verificada a questão da organização para convocar os Conselheiros 
Suplentes. O Diretor Pedro Bruno ainda solicitou que, a ordem do dia fosse seguida conforme a 
posição dos itens pautados. Por seguinte,  o Presidente determinou que a Secretaria do 
Conselho enviasse as informações requeridas pelo Diretor Pedro Bruno, bem como a relação 
dos Conselheiros Titulares que requereram licença e dos Suplentes que estariam substituindo 
os Conselheiros Titulares na presente sessão. O Conselheiro Fabiano Távora levantou uma 
questão de ordem, solicitando que constasse o seu posicionamento na ata da sessão anterior 
(1ª Sessão Ordinária realizada em 27 de fevereiro de 2020) em relação ao Conselho Pleno 
deliberar os requerimenos de criação de Comissões na OAB, observando a ordem cronológica 
da abertura dos protocolos na Seccional. Ademais, o Presidente chamou a julgamento os 
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seguintes processos: PROCESSO Nº 12957/2020-0. OBJETO: Proposta de Resolução em 
relação à realização de sessões dos órgãos colegiados da OAB/CE em ambiente 
telepresencial. REQUERENTE: Conselho Seccional da OAB/CE. RELATOR: Everado Lucena 
Segundo. Antes de iniciar o julgamento do processo, foi lido o parecer da Comissão de 
Legislação através do seu Presidente e  Conselheiro Eduardo Pragmácio, opinando favorável à 
aprovação da referida proposta de resolução. Depois, foi passada a palava ao Relator para 
leitura do Relatório e da proposta de voto. Encerrada as discussões, o Conselho aprovou, por 
maioria, à proposta de Resolução nos termos do voto do Relator, inclusive com o acolhimento 
da sugestôes apresentadas pelos Conselheiros: MICHEL EGÍDIO, no sentido que, as sessões 
em ambiente virtual (telepresencial) ocorressem em caráter excepcional, isto é, quando 
inviabilizada a condição do Conselho se reunir presencial e/ou em situação atípica, como por 
exemplo, o momento da pandemia do Covid-19; PEDRO BRUNO, no sentido que, ficasse 
autorizada às partes fazerem sustentação oral, por videoconferência, independete do momento 
ou circunstância; RODRIGO COSTA, no sentido que, os Conselheiros quando impossibilitados 
de comparecerem às sessões presenciais, possam participar através de videoconferência, 
independete do momento ou circunstância. Na votação deste processo, o Conselheiro Amaro 
Lima se absteve de votar. O Diretor Pedro Bruno votou divergindo do Relator, em relação ao 
acolhimento da proposta do Diretor Rodrigo Costa. Ainda em relação à matéira, o Conselheiro 
Fabiano Távora sugeriu que as sessões do Conselho em ambiente virtual (telepresencial) 
pudessem ser convocadas pelo Presidente ou por 1/5 do Conselho. O Conselheiro Paulo 
Franco solicitou que fizesse constar na Resolução que, as sessões extraordinárias do 
Conselho por videoconferência nesse periodo da pandemia da Covid-19 pudessem ser 
convocadas pelo Presidente conforme já previsto em regimento e/ou pelos Conselheiros. Em 
relação às proposições dos Conselheiros Fabiano Távora e Paulo Franco, o Relator informou 
que fará consta uma observação na sua proposta de voto e na Resolução de que, a condição 
da convocação das sessões do Conselho em ambiente virtual (telepresencial) deverão 
obedecer as disposições aplicáveis às sessões presencias conforme já estar previsto no 
regimento interno do Conselho Seccional e que, poderão serem aplicados também, quando 
possivel, nas sessões em ambiente virtual (telepresencial). TEXTO INTEGRAL DA 
RESOLUÇÃO (Publicada, na Edição: Ano II N.º 355, de 26 de maio de 2020, pág. 04, do 
Diário Eletrônico da OAB): “RESOLUÇÃO Nº01/2020. Acrescenta os artigos 118-A, 118-B e 
118-C ao Regimento Interno da OAB Ceará, instituindo a Sessão Virtual para julgamento dos 
processos administrativos no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará, e dá 
outras providências. O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, no Estado do 
Ceará, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o disposto no art. 58, I 
da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), bem como atendendo ao que restou 
decidido por ocasião do julgamento do processo administrativo nº. 129572020-0, que ocorreu 
na 1ª sessão extraordinária do Conselho Pleno, realizada em 07 de maio de 2020, RESOLVE: 
Art. 1º O Regimento Interno da OAB Ceará passa a vigorar acrescido dos artigos 118-
A,118-B e 118-C com as seguintes redações: “Art. 118-A Em situações excepcionais, 
legalmente reconhecidas, será admitido o julgamento de processos administrativos e ético-
disciplinares nos órgãos colegiados da OAB Ceará, em ambiente telepresencial, nos termos de 
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resolução específica aprovada pelo Pleno do Conselho Seccional,observando-se, quando 
cabíveis, as demais disposições deste Regimento Interno. § 1º As convocações das sessões 
de que trata o caput, observarão as disposições do Regimento Interno da OAB Ceará. § 2º Nas 
hipóteses regulamentares em que couber sustentação oral, facultada à parte, ao interessado 
ou a seus procuradores, esta poderá ser realizada por videoconferência, nas sessões 
telepresenciais, com duração de, no máximo, 15 (quinze) minutos, após a leitura do relatório e 
do voto pelo Relator. § 3º Até que seja aprovada a Resolução de que trata o caput, os 
julgamentos observarão o regramento do art. 97-A do Regulamento Geral da OAB.” Art. 118-B 
- Fica assegurada a participação, por videoconferência, de membros dos órgãos julgadores, 
nas sessões presenciais dos órgãos colegiados da OAB Ceará. Art. 118-C - Fica asseguradaà 
parte, ao interessado ou a seus procuradores,nas hipóteses regulamentares em que couber, a 
sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais,com duração de, no máximo, 
15 (quinze) minutos, após a leitura do relatório e do voto pelo Relator.” Art. 2º Esta Resolução, 
entrará em vigor na data da sua publicação no Diário Eletrônico da OAB. Publique-se, dê-se 
ciência e registre-se. Fortaleza, 07 de maio de 2020. José Erinaldo Dantas Filho, Presidente”. 
PROCESSO 129602020-0. OBJETO: Deliberação acerca Resolução nº 05/2020 do TJ/CE, que 
institui o Processo Judicial Eletrônico (PJe) como o sistema informatizado de constituição e 
tramitação de processos judiciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará. 
REQUERENTE: Conselheiro Estadual Luciano Alves Daniel. RELATORA: Mariana Gomes 
Pedrosa Bezerra. Após a leitura do relatório e da proposta de voto, o Conselheiro Aderson 
Feitosa levantou as seguintess questões de ordem: a) solicitando que fosse apensado ao 
requerimento em comento um outro requerimento que, o mesmo protocolizou à Presidência 
cujo teor faz conexão com o pedido do Conselheiro Luciano Alves Daniel, bem como fizesse 
constar o nome do mesmo na condição de requerente em conjunto com o Conselheiro Luciano 
Alves Daniel. Na oportunidade, o Presidente informou que, despachará no requerimento de 
autoria do Conselheiro Aderson Feitosa, determinando o apensamento no pedido do 
Conselheiro Luciano Alves Daniel, ante a conexão entre ambos; b) solicitou informações à 
Presidência, em relação ao requerimento que o mesmo protocolizou na Seccional, na ocaisão 
da 1ª Sessão Ordinária do Conselho, realizada em 27 de fevereiro do corrente ano, a qual 
solicita informações em relação a distribuição dos processos para os Relatores; c) solicitando 
que, a votação dos processos na sessão vitual (telepresencial) ocorressem de forma nominal. 
Encerrada as discussões, o Conselho aprovou, por unanimidade, as seguintes sugestões 
apresentadas nos termos do voto da Relatora, no sentido da Presidência da OAB/CE enviar 
oficios ao TJCE requerendo informações acerca da previsão de custos com: (i) a migração do 
sistema e-SAJ para o sistema PJe; (ii) a expansão e manutenção do PJe; (iii) a economia que 
essa alteração de plataformas significaria ao Erário do Tribunal, considerando que um dos 
fundamentos do TJCE, expostos na Resolução nº 05/2020, é a redução de custos. (iv) Seja, 
previamente e por ato normativo do TJCE, garantida a participação da OAB-CE na discussão 
sobre o cronograma inicial que será apresentado em 30 (trinta) dias, tendo em vista o teor do 
art. 133 da CF/88, bem como que nele serão indicados os prazos da expansão, a fim de 
garantir que se inicie após pelo menos 06(seis) meses da constatação do fim da pandemia 
pelos órgãos oficiais; (v) seja assegurada, de forma clara e expressa em ato normativo do 
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TJCE, que as intimações às partes e aos advogados e às advogadas ocorrerão através de 
publicação no Diário de Justiça eletrônico (DJe); (vi) seja garantida, por ato normativo do 
TJCE, a implantação de alvarás eletrônicos cíveis e criminais; iii) seja assegurada, por ato 
normativo do TJCE, a ausência de qualquer paralização da atividade jurisdicional motivada 
exclusivamente pela migração dos sistemas e-SAJ para o PJe no âmbito da Justiça Comum do 
Ceará. Ademais, o processo foi retirado de pauta em razão do pedido de vistas requerido pelo 
Conselheiro Roberto Vieira. Em consecutivo, a Conselheira Christiane Leitão propôs e foi 
realizado um minuto de silêncio, em razão do falecimento da Senhora Maria Marlene Matos de 
Carvalho, mãe do Conselheiro Vanilo Cunha de Carvalho Filho. PROCESSO Nº 12950/2020-0. 
OBJETO: Deliberação acerca do prazo de pagamento dos alvarás e RPV´s, pela Caixa 
Econômica Federal e Banco do Brasil. REQUERENTE: Conselheiro Estadual Marco Antônio 
Sobreira Bezerra. RELATORA: Vanessa Batista Oliveira. Após a leitura do relatório e da 
proposta de voto, o Conselheiro Cleto Gomes levantou uma questão de ordem no sentido que, 
o Conselho suspendesse a deliberação do processo em comento. Ato seguinte, o processo foi 
retirado de pauta em razão do pedido de vistas requerido pelo Consellheiro Franco Almada. 
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. Após a leitura do Relatório e Voto, o processo foi retirado de pauta em razão do pedido 
de vistas requerido pela Conselheira Sheila Bandeira Melo. III – USO DA PALAVRA POR 
CONSELHEIRO (A). O Conselheiro Antônio Cleto Gomes, propôs e, foi aprovado por 
unanimidade, um voto de pesar em face do falecimento da Edite Vasconcelos, tia do Diretor 
Pedro Bruno Amorim. O Conselheiro Marcelo Cavalcante informou os Conselheiros a respeito 
do trabalho realizado por um grupo de advogados da Subseção dos Sertões de Crateús 
denominado de GAASC - Grupo de Apoio à Advocacia dos Sertões de Crateús, cuja finalidade 
é fazer um link entre a advocacia, o Poder judiciário e os Bancos no tocante ao recebimento de 
alvarás nesse momento da pandemia. O Conselheiro Paulo Franco propos e foi aprovado por 
unanimidade, um voto de congratulação à Defensoria Pública do Estado do Ceará, pela Ação 
Civil Pública contra o sindicato das instituições particulares e escolas, requerendo o imediato 
desconto de 30% do valor total de cada mensalidade escolar em face da pandemia do Covid-
19. O Conselheiro Crescêncio Pereira levantou uma questão de ordem, solicitanto urgência 
para o Conselho deliberá sobre o processo de Relatoria da Conselheira Vanessa Batista. A 
Conselheira Arsêrnia Breckenfeld sugeriu que nas próximas sessões virtuais, se possivel, 
fossem disponibilizadas através da plataforma de videoconferência as seguintes condições: i) 
um mecanismo eficiente e rápido, em relação o recebimento e organização das questões de 
ordem e votos divergentes levantados pelos Conselheiros; ii) disponibilizada em tempo real 
entre os Conselheiros, as propostas de votos dos Relatores e a íntegra dos processos, de 
modo a viabilizar a leitura e o acompanhamento; iii) que, seja constantemente informada e 
atualizada a relação dos Conselheiros Titulares e Suplentes que estão presentes no ambiente 
da sessão, a fim dos Conselheiros Suplentes acompanharem a ordem de convocação; iv) que, 
a assessoria ou a plataforma sinalize um aviso para os Conselheiros, antes do encerramento 
das inscrições para discutir sobre os processos. O Conselheiro Marcelo Pinheiro propos e foi 
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aprovado por unanimidade, um voto de pesar em face do falecimento do ex-Conselheiro da 
ATRACE – Associação dos Advogados Trabalhistas do Ceará, Dr. José Sebastião Alves. IV – 
FALTAS JUSTIFICADAS: do Diretor para Jovem Advocacia, Fernando André Martins Teixeira 
e do Conselheiro Titular: Jessé Marcelo Holanda Fonteles. Licenciados: Francisca Tânia 
Carvalho Coutinho, Vanilo Cunha de Carvalho Filho e Ricardo César Vieira Madeiro. V-
COMUNICAÇÕES. Não houve nada a comunicar. Por derradeiro, não havendo mais nada a 
tratar, o Presidente Erinaldo Dantas agradeceu o comparecimento dos Conselheiros e das 
Conselheiras presentes declarando encerrada a sessão às 18h55min, do que para constar eu, 
David Sombra Peixoto, lavrei a presente Ata, o qual foi discutida e aprovada por unanimidade 
do Conselho Pleno, na 2ª Sessão Extraordinária realizada em 04 de junho de 2020, em 
ambiente virtual (telepresencial) na conformidade do art. 29 do Regimento Interno do Conselho 
Seccional, tendo sida assinada concomitantemente por mim, pelo Excelentíssimo Senhor 
Presidente Dr. José Erinaldo Dantas Filho e pelos meus ilustres pares.  

 

JOSÉ ERINALDO DANTAS FILHO 
Presidente 

 
 

DAVID SOMBRA PEIXOTO 
Secretário-Geral Adjunto 


