CERTIDÃO
Em razão do julgamento de alguns processos éticos-disciplinares, em obediência
ao Art. 72, § 2º do EOAB, a presente ata terá algumas partes fragmentadas:
Ata da Sessão Ordinária do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do
Brasil – Seccional Tocantins – triênio 2013/2015
Data: 07 de junho de 2013, 14h00min. Local: Sede do Conselho Seccional da
OAB/TO Quadra 201 Norte, Conjunto 03, Lotes 1 e 2, Palmas – TO
Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e treze (07/06/2013), no
plenário da sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Tocantins
(OAB/TO), após terem sido previamente convocados, reuniram-se na quinta
sessão ordinária os membros da OAB/TO eleitos para o triênio 2013/2015,
onde presentes se achavam: Diretoria: Presidente - Epitácio Brandão Lopes,
OAB/TO nº 315; Vice-Presidente – Rubens Dario Lima Câmara, OAB/TO nº
2.807; Secretário–Geral – Paulo Saint Martin de Oliveira, OAB/TO nº 1.648;
Secretária-Geral Adjunta – Heloísa Teodoro Cunha, OAB/TO nº 847 e DiretorTesoureiro
–
Pompílio
Lustosa
Messias
Sobrinho,
OAB/TO
nº
1.807.Conselheiros Estaduais: Adwardys Barros Vinhal, Alessandro de Paula
Canedo, Alex Hennemann, Célio Alves de Moura, Divino José Ribeiro, Fernando
Palma Pimenta Furlan, José Augusto Bezerra Lopes, José Pedro da Silva,
Leontino Labre Filho, Luiz Antônio Monteiro Maia, Marcello Farinha das Neves,
Moema Neri Ferreira Nunes, Pedro Carvalho Martins, Rodrigo Otávio Coelho
Soares, Ronan Pinho Nunes Garcia, Saulo de Almeida Freire, Sérgio Menezes
Dantas Medeiros, e Túlio Jorge Chegury e dos Conselheiros Estaduais
Suplentes: Almir Sousa de Faria, Márcio Gonçalves Moreira. Conselheiros
Federais: Gedeon Batista Pitaluga Júnior; Dr. Carlos Augusto Pinheiro de
Souza; Dr André Luiz Barbosa Melo. Ausências justificadas: Conselheiros
Antônio Ianowich Filho; Huascar Mateus Basso Teixeira; Murilo da Costa
Machado, Orlando Rodrigues Pinto e Dorema Silva Costa. A seguir, verificado
oquórum legal, o Presidente do Conselho Seccional Epitácio Brandão declarou
aberta a sessão, saudando todos os presentes, e desejando sucesso nos
trabalhos do dia, convidou os Conselheiros Federais para compor a Mesa, e os
Presidentes de Comissões a tomar assento na bancada do Conselho. Em
seguida o Presidente Epitácio Brandão iniciou os trabalhos e anunciou a leitura,
discussão e votação da ata da sessão anterior, ocasião em que suspendeu os
trabalhos pelo tempo regimental para leitura da referida ata, após lida foi feita a
Retificação da Ata: na fl. onze, linha quinze,(...). Em seguida, a ata da sessão
anterior foi aprovada por unanimidade. Na sequência o Presidente Epitácio
Brandão parabenizou os aniversariantes do mês de junho: Dr. Miguel Chaves
ramos, Presidente da Subseção de Alvorada, Dr. Antônio Neto Neves Vieira,
Conselheiro Estadual Suplente, Dr. Ildefonso Domingos Ribeiro Neto, Presidente
da Subseção de Guaraí, Dr. Huascar Mateus Basso Teixeira, Conselheiro
Estadual, Dr. Rodrigo Otávio Coelho Soares, Conselheiro estadual, Dr. Gedeon

Batista Pitaluga Junior, Conselheiro Federal, Dr. Vinicius Coelho Cruz,
Secretário Adjunto da CAATO, e Dr. Alessandro de Paula Canedo, Conselheiro
estadual. Após, o Presidente Epitácio Brandão deu início à cerimônia de entrega
da homenagem ao Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Palmas, Dr. Luiz Otávio de
Queiroz Fraz, convidando-o para integrar a mesa, juntamente com o Juiz de
Direito Dr. Nelson Coelho Filho, Diretor da ASMETO, registrando a presença do
Presidente da Associação Tocantinense dos Advogados, do Dr. Albery Cesar de
Oliveira, Presidente da Subseção de Gurupi, convidando-o para compor mesa,
representando os demais Presidentes de Subseções; na sequência o Presidente
Epitácio Brandão convidou o advogado Dr. Otávio de Oliveira Fraz, filho do
homenageado, para se dirigir à tribuna e fazer homenagem ao pai; em seguida o
Presidente Epitácio Brandão agradeceu a presença de todos e passou a palavra
ao Dr. Nelson Coelho Filho, representante da Diretoria da ASMETO; em seguida
o Presidente Epitácio Brandão convidou o Conselheiro Vitalício Dr. Coriolano
Santos Marinho para prestar homenagem ao Dr. Luiz Otávio; na sequência o
Presidente Epitácio Brandão passou a palavra ao homenageado, que se disse
envaidecido e honrado, e agradeceu a homenagem. Em seguida o Presidente
Epitácio Brandão leu o que está escrito na placa e entregou-a ao homenageado,
encerrando a cerimônia de homenagem. Na sequência o Presidente Epitácio
Brandão teceu considerações sobre a vinda do Presidente do Conselho Federal
Dr. Marcos Vinicius Coelho Furtado ao Tocantins no dia quatorze de junho, bem
como sobre os trabalhos que serão desenvolvidos naquele dia, e ainda convidou
a todos para participar das festividades juninas, cuja arrecadação será
destinada à Liga Feminina de Combate ao Câncer, em seguida convidou a todos
para as cerimônias de implantação da subseção de Natividade, no dia oito de
junho. Na sequência o Presidente Epitácio Brandão colocou em pauta a
discussão sobre o Item 01 e 02 da Pauta: Apresentação, discussão e votação
dos balancetes de abril de 2013 da OAB/To e da CAATO - antes de iniciar o
tema o Conselheiro Alex Hennemann pediu a palavra e discorreu sobre uma
ação em curso na comarca de Colinas, na qual dois advogados estão no pólo
passivo, e teceu agradecimentos ao Presidente Epitácio Brandão por ter
comparecido na audiência, disse que se sentiu orgulhoso com a presença do
Presidente Epitácio, se sentiu representado pela OAB, agradeceu também as
presenças dos Conselheiros Sergio Dantas e Adwardys Vinhal, e pediu para
constar em ata esse agradecimento público; em seguida o Conselheiro Sergio
Dantas também externou o mesmo agradecimento, disse que essa foi a primeira
vez que um Presidente do Conselho Seccional compareceu a uma audiência
para prestar auxílio a advogados, que tem certeza que depois disso os
advogados não mais serão constrangidos naquela comarca, que se sentiram
honrados com a presença do Presidente Epitácio Brandão e Conselheiros; o
Presidente Epitácio Brandão agradeceu e reiterou que estará presente sempre
que se fizer necessário; o Conselheiro Rodrigo Coelho pediu a palavra e afirmou
que não concorda com comentários proferidos pelo Secretário de Assuntos
Jurídicos do Município de Palmas sobre o Presidente Epitácio Brandão, e
prestou homenagem ao Presidente Epitácio. Em seguida, atendendo ao pedido
do Conselheiro Rodrigo Otávio, Presidente da Comissão de Orçamento e Contas,
o Presidente Epitácio Brandão retirou da pauta os itens 01 e 02, e que na
próxima sessão serão analisados os balancetes dos meses de abril, maio e
junho, e solicitou aos integrantes da Comissão de Orçamento e Contas que
trabalhem com afinco e zelo, afirmou que está implantando o portal da
transparência da OAB/TO, disponibilizando ao publico todas as despesas,
balancetes, salários, etc., para dar clareza ao que é feito com a verba arrecadada
pela seccional. Em seguida o Presidente Epitácio Brandão colocou em pauta a

discussão sobre os Itens 03 e 04 da Pauta - Apresentação, discussão e votação
de registro de Sociedade Simples sob denominação de Morgueta & Nolasco
Advogados Associados e alteração de registro de sociedade sob denominação
Mario Antônio S/C: o Presidente Epitácio Brandão convocou o Conselheiro
Alessandro Canedo para efetuar a leitura em bloco dos pedidos de
registro/alteração, sendo favorável o parecer do Relator, submetidos a votação,
os referidos registro e alteração foram aprovados por unanimidade. Em seguida
passou-se aos Itens 05, 06 e 07 da Pauta - Processos Ético-Disciplinares (...).
Em seguida, o Presidente Epitácio Brandão facultou a presença de outras
pessoas, e facultou a palavra aos conselheiros para suas manifestações; o VicePresidente Rubens Dário convidou a todos para a inauguração da Subseção de
Natividade, saindo de Palmas por volta de oito horas da manhã, da sede da
OAB/TO, e agradeceu aos colegas advogados de Miracema pela recepção à
diretoria da OAB/TO, organizada pelo Presidente da Subseção Roberto
Nogueira, com a participação do Conselheiro Federal Carlos Augusto Pinheiro,
que a reunião foi bastante profícua, e reiterou o convite para a festa junina no
dia quatorze de junho; em seguida o Conselheiro Tulio Chegury, presidente do
TED, manifestou sua preocupação com relação aos processos ético-disciplinares
que estão com os Conselheiros Relatores, que um dos processos hoje julgado
ficou mais de dois anos com o Conselheiro Relator sem qualquer despacho, e
que alguns conselheiros alegaram que não têm tempo para despachar nesses
processos, aduziu que os conselheiros devem colher os bônus mas também os
ônus desse mister, e solicitou aos conselheiros que recebam e despachem esses
processos; o Presidente Epitácio Brandão disse que é constrangedor arquivar
processo ético-disciplinar por prescrição, provoca um sentimento de inoperância
e gera descrédito perante a sociedade, reiterou pedido aos conselheiros que não
puderem assumir plenamente suas funções, em razão de seu trabalho
particular, que peçam afastamento e abram espaço para os suplentes, para
quem pode e se dispõe a trabalhar para a OAB, que contribuam e colaborem,
pois a quantidade de processos ético-disciplinares é grande e tem noticia de que
nessa semana houve uma prescrição; em seguida o Conselheiro Federal Carlos
Augusto Pinheiro inquiriu qual será o traje para a solenidade de inauguração da
Subseção de Natividade; lembrou que no dia quatorze, às dezesseis horas
ocorrerá a inauguração da sala dos advogados no fórum da Justiça do Trabalho
em Palmas, agradeceu a visita da Diretoria a Miracema e reiterou o pedido
quanto a Comarca de Tocantínia, para preenchimento da vaga de magistrado; o
Presidente Epitácio Brandão disse que vai marcar audiência com a Presidente
do TJTO e levar o assunto a ela, e também para discutir o problema de
Dianópolis; em seguida o Conselheiro Célio Moura agradeceu a presença dos
advogados e conselheiros no churrasco em Araguaína, no dia vinte e cinco de
maio, cumprimentou o Presidente Epitácio Brandão pelo sucesso no tratamento
médico, e solicitou que o mesmo volte outras vezes a Araguaína, e ainda pediu
para o Presidente Epitácio Brandão reiterar com a Presidente do TJTO sobre a
construção do fórum de Araguaína; O Presidente Epitácio Brandão agradeceu os
votos de saúde e os elogios, e se disse pronto para redobrar os trabalhos,
agradeceu o apoio de todos, funcionários, advogados, etc.; o Conselheiro
Fernando Furlan sugeriu que fosse incluído na pauta da reunião com a
Presidente do TJTO que fossem concluídos os fóruns já iniciados, e cujas
construções estão paralisadas, o Presidente Epitácio Brandão disse que a
Presidente do TJTO lhe informou que já reiniciou obras de quatro foruns, mas
que está com muita dificuldade por falta de verbas, que o CNJ cobrou dela a
conclusão dessas obras, mas o que falta é o enfrentamento da questão junto ao
poder executivo estadual, que recebeu telefonema do Deputado Eduardo Gomes,

o qual se responsabilizou pela alocação de verbas, e pediu mais algum tempo; o
Presidente da CAATO Marcelo Walace teceu comentários sobre a inclusão digital
dos advogados do interior, informou que em tratativas com uma empresa para
aquisição de scaner’s em grande quantidade, o que vai baratear o custo unitário
para os advogados, que o plano de saúde, administrado pela Qualicorp, será
estendido a todo o estado do Tocantins, que o clube dos advogados já está com
a construção bem adiantada, com os quiosques e campos de futebol prontos,
que conseguiu pouco mais de trezentos mil reais para investir no clube, e que
em pouco tempo o baile do rubi poderá ser implementado no clube dos
advogados de palmas, e que os clubes dos advogados de Araguaína e Gurupi
devem apresentar seus projetos para que as verbas sejam alocadas no
orçamento do próximo ano, que a CAATO está conveniando postos de
combustível em todo Estado, e também hotéis, que o programa OAB qualidade
de Vida na Praça do Girassóis está bem atendido, e que poderá ser estendido a
Gurupi e Araguaína, e que o espaço do advogado em Palmas continua a
disposição dos advogados; o Conselheiro Ronan Pinho solicitou a retificação da
ata da sessão anterior, na folha onze, linha quinze, para substituir o nome do
(...), e que no tocante ao Fórum de Araguaína ficou descrente com a fala da
Presidente do TJTO, que depende de uma resposta dela para tomarem posição,
que aguardará a reunião de sexta-feira, na qual não poderá comparecer, para
tomar uma posição. O Conselheiro Leontino Labre informou que na comarca de
Nazaré foi adquirido um prédio usado e foi reformado, mas não se instala a
Comarca, e requereu intervenção do Presidente Epitácio Brandão para pleitear a
instalação da referida Comarca. O Presidente Epitácio Brandão agradeceu aos
advogados a recepção que teve nas diversas comarcas que visitou, e sugeriu que
os espaços físicos da OAB’s sejam utilizados pelos advogados nas
comemorações de aniversários, etc., e convidou a todos para solenidade de
profissionais para os novos advogados e declarou encerrada a sessão. Esgotada
a pauta, eu Paulo Saint Martin de Oliveira, Secretário-Geral da Seccional do
Tocantins da Ordem dos Advogados do Brasil, lavrei a presente ata que na
sessão seguinte será lida, discutida e votada pelos presentes.
Dr. Epitácio Brandão Lopes – Presidente/ Dr. Paulo Saint Martin de Oliveira
Secretário-Geral

