Ata da Sessão Ordinária do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do
Brasil – Seccional Tocantins – triênio 2013/2015
(10 ª Sessão ordinária)
Data:
Local:

06 de dezembro de 2013, 14h00min.
Sala do Tribunal do Júri no Fórum de Dianópolis/TO.

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze (06/12/2013), na
sala do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Dianópolis/TO, após terem
sido previamente convocados, reuniram-se na décima 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; e Diretor-Tesoureiro –
Pompílio Lustosa Messias Sobrinho, OAB/TO nº 1.807; Secretária-Geral
Adjunta – Heloísa Maria Teodoro Cunha. Conselheiros Estaduais: Alexandre
Abreu Aires Junior, Célio Alves de Moura, Divino José Ribeiro, Fernando Palma
Pimenta Furlan, Huascar Mateus Basso Teixeira, Leontino Labre Filho, Luiz
Antônio Monteiro Maia, Moema Neri Ferreira Nunes, Rodrigo Otávio Coelho
Soares, Saulo de Almeida Freire, Télio Leão Ayres, Túlio Jorge R. M. Chegury; e
dos Conselheiros Estaduais Suplentes: Arnezimário Junior Miranda de A.
Bitterncourt. Conselheiros Federais: Ercílio Bezerra; Carlos Augusto Pinheiro e
Gedeon Pitaluga Junior. Ausências justificadas: Conselheiro Federal André
Luiz, Conselheiros Estaduais: Adwardys Barros Vinhal; Alessandro de Paula
Canedo; Alex Hennemann; Antonio Ianowich Filho; Dorema Silva Costa; José
Augusto Bezerra Lopes; José Pedro da Silva; Orlando Rodrigues Pinto; Marcello
Bruno Farinha das Neves; Pedro Carvalho Martins; Ronan Pinho Nunes Garcia;
Sérgio Menezes Dantas Medeiros. A seguir, verificado o quórum legal, o
Presidente Epitácio Brandão declarou aberta a sessão, saudando todos os
presentes e, desejando sucesso nos trabalhos do dia, passou a palavra ao VicePresidente Rubens Dário, que agradeceu ao Juiz Diretor do Fórum Dr Jossaner
Neri a gentileza de ceder aquele espaço para realização da sessão. Foi registrada
a presença do Dr Sarandi Fagundes Dornelles, Presidente da Subseção de
Natividade, do Dr. Dídimo Heleno Póvoa, Presidente da Comissão de Estudos
Constitucionais e do Presidente da CAATO Marcelo Walace, em seguida o
Presidente Epitácio Brandão agradeceu ao Conselheiro Saulo Freire pelo
empenho em proporcionar os eventos realizados nesta data, e passou a palavra
aos membros da mesa para tecerem os comentários pertinentes, dela fazendo
uso o Conselheiro Federal Ercílio Bezerra, o Presidente da CAATO Marcelo
Walace, o Vice-Presidente Rubens Dário, o Tesoureiro Pompílio, o Secretário
Geral Paulo Saint Martin, a Secretária Geral Adjunta Heloisa Maria Teodoro, o
Presidente da Subseção de Dianópolis Silvio Romero e o Conselheiro Federal
Carlos Augusto Pinheiro. Em seguida o Conselheiro Saulo Freire teceu
agradecimentos e considerações sobre a importância da realização desta sessão
em Dianópolis. Na sequência o Presidente Epitácio Brandão submeteu a
apreciação a ata da sessão anterior, submetida a votação, foi aprovada por
unanimidade. A seguir o Presidente Epitácio Brandão parabenizou os
aniversariantes do mês de dezembro: Presidente da Subseção de Paraíso do
Tocantins Raphael Brandão Pires, Presidente da Subseção de Pedro Afonso
Raimundo Ferreira dos Santos, Conselheiros Dorema Costa, Túlio Chegury,
Karine Kurylo, Roger Ottaño, Antônio Ianowich, José Augusto Bezerra,
Christian Amorim, Vice-Presidente Rubens Dário. Em seguida passou ao item
01 da Pauta: Apresentação, discussão e votação do Calendário das Seções

Ordinárias da OAB-TO em 2014: submetido a apreciação, não houve
modificação, e submetido a votação, foi aprovado por unanimidade, ficando
assim estabelecido as datas das sessões: Janeiro: recesso; Fevereiro: dia
quatorze; Março: dia quatorze; Abril: dia onze; Maio: dia dezesseis; Junho: dia
treze; Julho: recesso; Agosto: dia 07 pela manhã; Setembro: dia doze; Outubro:
dia dez; Novembro: dia sete; Dezembro: dia cinco. No mês de Agosto será
realizada a III Conferência Estadual dos Advogados do Tocantins, nos dias sete
e oito. A seguir passou ao item 03 da Pauta: Apresentação, Discussão e
Votação do Ofício Circular nº 54/2013, da Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil, com pedido de apoio pela aprovação da PEC
28/2007: submetido a discussão, o Conselheiro Luiz Antônio Maia manifestouse favorável a criação do controle externo, que poderá moralizar a atuação dos
Tribunais de Contas; o Vice-Presidente Rubens Dário também defendeu a
aprovação da PEC 28/2007, que cria o Conselho Nacional do Tribunais de
Contas. Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade, o Presidente
Epitácio Brandão solicitou aos Conselheiros Federais que levem tal matéria ao
Conselho Federal, com o apoio da OAB/TO. Em seguida passou ao item 04 da
Pauta: Processo n.º 008/2013: o Presidente da Comissão de Defesa das
Prerrogativas Conselheiro Alexandre Aires externou o parecer favorável a
aprovação, de forma a requerer à Presidente do Tribunal de Justiça a divisão da
vara cível da Comarca de Pedro Afonso ou nomeação de um juiz auxiliar, o
Presidente da CAATO Marcelo Walace disse que a Juíza está assoberbada e que
sozinha não pode dar conta de tanto trabalho; submetido a votação, foi
aprovado por unanimidade. As seguir passou-se ao item 05 da Pauta: Processo
n.º 009/2013, ofensa às prerrogativas do advogado: O Presidente da Comissão
de Defesa das Prerrogativas Alexandre Aires manifestou-se favoravelmente, pois
há violações às prerrogativas do advogado, acolheu na integra o parecer do
Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Subseção de Araguaína
e pediu que o processo seja encaminhado ao Conselho Federal para com
solicitação de urgência para que a Comissão de Ética e Prerrogativas interceda
junto a corregedoria da Polícia Federal para fazer alteração no texto da
orientação normativa que estabelece regras para acesso aos inquéritos policias,
na parte que conflita com as prerrogativas dos advogados; o Presidente da
Subseção de Araguaína José Hilário comentou que tanto na Delegacia da Polícia
Federal quanto na Justiça Federal os advogados de Araguaína estão passando
por dificuldades, e pediu que seja aprovada a recomendação do Presidente da
Comissão de Defesa das
Prerrogativas Alexandre Aires para solicitar a
intervenção do Conselho Federal, nesse momento registrou-se a presença do
Conselheiro Federal Gedeon Pitaluga, o Conselheiro Luiz Antônio Maia disse que
é recorrente a dificuldade de acesso aos processos nos órgão públicos, sugeriu
que a OAB encaminhe ofício aos diversos órgãos públicos informando sobre o
direito dos advogados de vista dos processos, o Conselheiro Rodrigo Otávio
pediu para inserir o Naturatins nessa relação, submetido a votação, o parecer
do Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas Alexandre Aires foi
aprovado por unanimidade, no tocante a sua recomendação, de enviar o tema
para o Conselho Federal, também foi aprovada, idem para a recomendação do
Conselheiro Rodrigo Otávio. Em seguida passou-se ao Item 06 da Pauta:
Processo nº 010/2013, que trata da violação dos arts. 22 e 23 do estatuto da
OAB: O Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas Alexandre Aires
disse que se trata de decisão recente do TJTO onde a relatora do Agravo Juíza
Célia proveu compensação de honorários de sucumbência, opinando pela
intervenção do Conselho judicialmente neste processo para revogar a decisão
que determinou a compensação dos honorários, por ser manifestamente ilegal;

submetido a discussão, o Vice-Presidente Rubens Dário informou que existe
uma ação do Conselho Federal sobre o tema, e também o novo CPC trata desse
assunto, abolindo a compensação, e defendendo a atuação firma do Conselho
na defesa dos honorários. Submetido a votação, foi aprovado por unanimidade o
parecer do Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas. Em seguida o
Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas Alexandre Aires trouxe a
baila um processo contra o advogado Carlos Alberto Noleto, advogado do
Município de Formoso do Araguaia/TO, que está respondendo a quatro ações
criminais, sendo três por motivo de ter emitido parecer jurídico pela dispensa de
licitação, e a quarta por conta da locação, para o município de Formoso do
Araguaia/TO, de um veículo pertencente a sua esposa, o Presidente Epitácio
Brandão informou que seu escritório está promovendo a defesa do advogado
nesta ultima ação; retomando a palavra o Presidente da Comissão de Defesa das
Prerrogativas informou que em sessão anterior deste Conselho fora aprovado a
intervenção da OAB nos quatro processos criminais, mas que efetivamente essa
intervenção não ocorreu, e que o advogado renovou o pedido, razão pela qual
submeteu a apreciação deste Conselho o novo pedido e ainda sua proposta de
retificação do que fora aprovado na sessão anterior, para excluir da intervenção
da OAB a quarta ação penal, que não guarda relação com a atuação profissional
do advogado, sendo que tal proposta restou aprovada por unanimidade.
Registrou-se a presença da advogada de Dianópolis Dra. Edna Dourado. Em
seguida passou-se ao item 02 da Pauta: Apresentação, discussão e votação da
alteração do Regimento Interno do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/TO: o
Presidente Epitácio Brandão teceu agradecimentos ao Presidente do TED Túlio
Chegury, o qual manifestou que o Dr Márcio não compareceu a sessão do TED,
bem como o Dr Hugo, e em razão disso o regimento interno não pode ser
aprovado, o que ocorrerá na próxima sessão, em fevereiro de 2014, agradeceu o
apoio do Conselho, desejou feliz Natal e bom ano novo. Em seguida passou-se
ao item 07 da Pauta: apresentação, discussão e votação do Balancete de
outubro de 2013 da OAB-TO: O Presidente da Comissão Rodrigo Otavio
informou que foram localizados alguns dados nas contas que chamam a
atenção, como, por exemplo, que a despesa mensal da Ordem no mês de
outubro foi de trezentos e trinta mil reais, e com as subseções foi menos que dez
por cento desse montante, e também sobre a facilidade que o cartão de credito
corporativo poderia trazer, que bem utilizado poderia trazer economia, informou
que o parecer da Comissão é pela aprovação das contas. O Tesoureiro Pompílio
informou que essas despesas e esse percentual varia de mês para mês, que as
passagens via de regra são compradas na ultima hora, para atender
compromissos inesperados, que estão tentando diminuir os custos, o Presidente
Epitácio informou que a OAB não está sendo bem tratada pelo Banco do Brasil,
que estuda transferir para a CEF ou para uma cooperativa de crédito, o
Conselheiro Federal Ercílio Bezerra informou que até hoje luta para ser
reembolsado por uma cobrança indevida feita pelo Banco do Brasil. Submetido
a votação, o balancete de outubro da OAB/TO foi aprovado por unanimidade.
Em seguida passou se ao item 08 da pauta: apresentação, discussão e votação
do balancete de outubro de 2013 da CAATO: o Presidente da Comissão Rodrigo
Otavio estanhou os gastos com combustível, foi esclarecido pelo Presidente da
CAATO Marcelo Walace que o maior gasto é com as obras no clube, vez que faz
uma média de dez a quinze viagens por dia até o clube, mais a moto, etc. O
Parecer da comissão é pela aprovação, submetido a votação, o balancete da
CAATO do mês de outubro de 2013 foi aprovado por unanimidade. Em seguida
passou se aos itens 09 e 10 da pauta: apresentação, discussão e votação de
alteração de registro de sociedade simples sob a denominação Pareja e Pareja

Advogados Associados S/S e registro de sociedade simples sob denominação
Rodrigues e Araújo Advogados Associados S/S. O Vice-Presidente Rubens Dário
relatou os pareceres favoráveis, que submetidos a apreciação, discussão e
votação, foram aprovados por unanimidade. Em seguida o Presidente Epitácio
Brandão passou a palavra ao Conselheiro Federal Gedeon Pitaluga, que teceu
agradecimentos e comentários sobre a liberação de recursos do FIDA para os
clubes de Palmas e Gurupi, e que já está pautado para a próxima reunião do
FIDA a liberação de recursos para o clube de Araguaína, que no dia dezessete de
dezembro haverá reunião no CNJ para discutir o aprimoramento do PJe. Em
seguida o Conselheiro Federal Ercílio Bezerra informou que o Procurador Geral
do Tocantins deu entrevista informando que pretende discutir judicialmente o
alto preço da energia elétrica no Tocantins, e que gostaria de contar com o apoio
da OAB, solicitou aprovação do plenário para que a OAB entre como amicus
curiae nessa ação civil pública; o segundo tema diz respeito a ação penal contra
o Presidente da Subseção de Paraíso por conta de parecer emitido por ele na
condição de procurador do município, que deseja entrar com ação penal contra
o Promotor de Justiça e também com representação na Corregedoria do
Ministério Público, e posteriormente fazer o desagravo do Dr. Raphael, que o
promotor é o Dr. Tiago; o terceiro ponto é que o advogado Paulo Roberto de
Araguaína compareceu em Paraíso do Tocantins para fazer defesa do acusado
em um Tribunal do Júri, que ficou impressionado com as ofensas arrogadas
pelo Juiz, Dr. Alan Id, além de impedir o exercício da advocacia, que o advogado
Paulo Roberto ameaçou abandonar o júri, que o promotor pediu uma reunião
entre juiz, advogados e MP, que entende que o advogado deve ser desagravado.
O Conselheiro Célio Moura disse que esse juiz é arrogante e prepotente, velho
conhecido em Araguaína, que é despreparado. E por último o Conselheiro
Federal Ercílio Bezerra comunicou que seu filho Danilo estava concluindo o
Mestrado e escreveu um artigo que resultou em um livro. Em seguida o
Presidente Epitácio Brandão informou que em contato anterior com o
Procurador Geral do Estado já havia manifestado interesse em que a OAB/TO
participe dessa ação civil pública, e submeteu a apreciação e votação do
Conselho a autorização para a OAB participar naquilo que for juridicamente
viável, o Conselheiro Rodrigo Otávio disse que há outros interesses nessa causa,
inclusive de empreiteiras, que o pleito deve ser analisado com cuidado, o
Conselheiro Alexandre Aires concordou com essa cautela, ficando estabelecido
que será criado uma comissão na OAB/TO para tratar desse assunto. No
tocante a questão do advogado Paulo Roberto o Presidente Epitácio Brandão já
estava ciente e manifestou ao mesmo, naquela mesma data, o apoio da
OAB/TO, e submeteu a apreciação e votação em bloco os dois desagravos, o
Conselheiro Alexandre Aires disse que nesse momento a aprovação do
desagravo é inviável, vez que deve seguir os tramites estabelecidos no regimento,
que no caso do Dr. Paulo Roberto a ofensa foi para todos os advogados que lá
estavam presentes, o Presidente Epitácio Brandão disse que ficaria a cargo da
Comissão de Defesa das Prerrogativas analisar o assunto e sugerir as medidas a
serem tomadas, agradeceu aos integrantes das Subseções de Dianópolis e
Taguatinga e também aos da seccional. O Conselheiro Federal Gedeon Pitaluga
teceu esclarecimentos sobre desagravo. O Presidente da CAATO Marcelo Walace
informou que diversos funcionários do Estado estão a disposição da CELTINS,
que tal fato deve ser analisado pela comissão que estudará o tema, agradeceu o
empenho dos Conselheiros Federais e Presidente Epitácio pela liberação das
verbas para os clubes de Palmas e Gurupi, que somente os estados de
Tocantins e mato Grosso do Sul receberam esses recursos, pediu aos
presidentes das subseções para agilizar os projetos, que o plano de saúde terá

abrangência nacional, que foi proposto pela CAASP ingressarmos no plano de
saúde deles, com valores acessíveis. O Conselheiro Federal Carlos Augusto
Pinheiro convidou para a festa da Subseção de Miracema no domingo dia
quinze, a ser realizada em Miranorte, no clube Mearim. O Dr. Julio agradeceu a
presença de todos e externou sua satisfação com os eventos em Dianópolis,
relatou dificuldades para atuação dos advogados junto a Defensoria Pública,
que o defensor não quis receber o advogado, o defensor estava com um processo
com prazo comum, que a OAB/TO deve interceder para que as condenações nos
juizados não sejam ínfimas, como ocorre em Dianópolis, e também que o alto
valor da taxa judiciária está inviabilizando as partes buscar o judiciário. O
Conselheiro Saulo Freire informou que participou de reunião com a Presidente
do TJTO Desembargadora Ângela Prudente onde apresentou algumas
reivindicações, e ao conversar com o diretor do Foro de Dianópolis Dr. Jossaner
Neri foi informado que as reivindicações já estavam sendo implantadas, e ainda
que as reivindicações que apresentou na Vara do Trabalho de Dianópolis
também foram atendidas pela juíza Dra Sandra Nara, convidou todos para as
solenidades na Vara do Trabalho de Dianópolis logo mais, e às vinte e uma
horas no clube da maçonaria para as comemorações festivas, agradeceu a
todos. O Conselheiro Célio Moura parabenizou o esforço de todos os envolvidos
nestes atos. O Conselheiro Télio Leão propôs que em cada semestre seja
realizada uma sessão do Conselho Estadual em sede de subseção, e que seja
analisado pela Comissão de Defesa das Prerrogativas cópia do processo criminal
onde atuou advogado Paulo Roberto para instruir representação junto ao CNJ,
se for o caso. O Presidente da Comissão de Esportes e Qualidade de Vida Rolf
Vidal informou que, devido ao adiantado da hora, na próxima sessão
apresentará seu relatório de atividades. O Presidente da Subseção de Araguaína
José Hilário agradeceu a todos por tudo o que fizeram em prol da advocacia,
presidentes de subseções, da CAATO, membros da diretoria, e convidou para
que no próximo semestre seja realizada uma sessão em Araguaína. O Presidente
da Subseção de Dianópolis Silvio Romero informou que cumpriu a promessa e
conseguiu um lote para s construção da sede da Subseção de Dianópolis, que
fica próximo ao prédio do Fórum, que precisarão de ajuda para a construção,
agradeceu a todos e convidou para a solenidade festiva. Em seguida o
Presidente Epitácio Brandão agradeceu o empenho de todos e informou que no
dia treze será a festa de confraternização dos Conselheiros, Diretores,
Presidentes de Comissões e Subseções, e passou a entregar aos Conselheiros
Federais, Estaduais, Presidentes de Subseções, etc., um brinde da OAB/TO, 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

