
Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Maranhão 

Secretaria Geral 

 

 

Ata da Sessão Ordinária do Conselho Seccional da OAB/MA 
 
 

Data: 14/12/2017 
Local: Sede do Conselho Seccional da OAB/MA. 

 
 

Presenças: do Presidente Thiago Roberto Morais Diaz, do Vice Presidente Pedro Augusto Souza 
de Alencar, do Secretário Geral, Adailton Bezerra, da Secretária Geral Adjunta Alice Maria 
Salmito Cavalcanti, da Tesoureira Deborah Porto Cartágenes e dos membros do Conselho 
Seccional indicados na lista de presença, verificado o quorum legal, o Presidente, às 16:40 horas, 
declarou aberta a sessão e convidou o Conselheiro Federal Dr. Alex Murad para compor a mesa. 
Também convidou o Diretor da ESA Dr. João Batista Ericeira, da Dra. Cristiane Ribeiro 
Secretária do TED e Dr. Bispo Serejo, Procurador Adjunto de Prerrogativa. O Presidente iniciou 
os trabalhos apresentando as comunicações das atividades realizadas até a presente data. Em 
seguida, passou a apreciação da ata da sessão passada que foi aprovada por unanimidade. 
Prosseguindo com a pauta, o Processo 10.0000.2017,011695-7- Criação Subseção de Estreito. 
Requerente Allyson Cristiano Rodrigues da Silva. Passou-se a palavra ao Relator Dr. Malone 
França Nunes para relatório e voto, opinando favoravelmente pela criação da Subseção. 
Sustentação Oral pelo Requerente. Passou-se a palavra para manifestação iniciando-se pela 
Conselheira Josineile de Sousa Pedroza, seguida pelo Vice Presidente, Jose Fillipy Andrade 
Gonçalves, Walney de Oliveira Abreu e do Secretário Geral. Seguindo passou-se à votação 
aprovada por unanimidade. Processo 10.0000.2017.006016-3 de Relatoria do Conselheiro Walney 
de Abreu Oliveira que retirou o processo de Pauta. Processo 10.0000.2017.011862-5 de Relatoria 
do Conselheiro Flavio Henrique Cardoso Matos que apresentou a proposta de orçamento para o 
ano de 2018 nos termos do seu Relatório. Ressalta-se por oportuno que em seu Relatório o 
Conselheiro Relator sugeriu a mudança de rubrica de Direito do Trabalho e Processo do 
Trabalho, Direito Ambiental, Direito Consumidor, Direito Constitucional, Direito Civil/Processo 
Civil, Prerrogativa/ Direito Criminal para a rubrica da ESA. Nesta oportunidade, o Vice 
Presidente, Pedro Alencar se manifestou sobre a recém criada Subseção de Estreito que não foi 
contemplada no orçamento, mas desde já o Relator explicou que a Subseção constará no 
orçamento de 2018. Questionou os valores destinado para a Subseção de Pedreiras. Nesta 
oportunidade foi esclarecido os valores executados neste ano e entendeu-se pela manutenção da 
previsão. Outro ponto que foi questionado pelo Vice Presidente foi o orçamento da Procuradoria 
de Prerrogativas para contratação de funcionários. Foi esclarecido pela Tesoureira que este tem 
previsão na rubrica de pessoal. Nesta oportunidade a Conselheira Nereida Cristina Cavalcante 
Dutra Batalha se manifestou sobre o trabalho realizado pela Procuradoria, as dificuldades 
enfrentadas e mencionou a necessidade de profissionalização e contratação de funcionários e 
procuradores, bem como a necessidade de estrutura de trabalho. O Conselheiro Marinel Dutra de 
Matos se manifestou informando que as manifestações da Procuradora são verídicas e razoáveis. 
O Presidente se manifestou pelo encaminhamento dos trabalhos para votação do orçamento. 
Contudo, a Conselheira Sandra Gonçalves Macedo levantou o questionamento sobre eventos e o 
alto orçamento da ESA. Nesta oportunidade a Tesoureira informou que os Congressos estão 
previsto no orçamento da ESA. Em seguida, Prof. João Batista Ericeira pediu a palavra 
informando que é um pleito nacional que a ESA tenha um orçamento satisfatório. Assim, 
retornou a palavra para a Conselheira Sandra Gonçalves Macedo que solicitou que fossem 
adicionados dois eventos ao Calendário da OAB, quais sejam; um o café da manha de 
Confraternização Natalina e o Dia do Advogado Trabalhista. A Secretaria Geral Adjunta 
informou que nesse ano houve a 
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comemoração do dia do Advogado Trabalhista. Em seguida a Conselheira convidou a 
todos para um café da manha no dia 19 de dezembro na sala da OAB na Justiça do 
Trabalho. Pediu a palavra o Conselheiro Antônio de Moraes Rego Gaspar suscitando 
duvida sobre os eventos com a rubrica de ramos do direito. O Relator do processo repetiu 
sua sugestão de transferir essas rubricas para o orçamento da ESA e deixar a rubrica para 
eventos culturais. Retornada a palavra ao Conselheiro, este informou que não visualizou 
previsão orçamentaria para o TED. O Relator se manifestou afirmando que deveria ter, 
mas não foi agraciado nesse orçamento de 2018. Retornada a palavra ao Conselheiro, este 
sugeriu que fosse feita uma recomendação no relatório para alocar uma previsão 
orçamentário especifica para o TED. Passada a palavra ao Presidente este sugeriu que a 
previsão orçamentária na rubrica dos itens Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, 
Direito Ambiental, Direito Consumidor, Direito Constitucional, Direito Civil/Processo 
Civil, Prerrogativa/ Direito Criminal fossem reduzidas para R$ 90.000,00 e a inclusão da 
rubrica Ética e Disciplina no valor de R$ 60.000,00, todas alocadas na rubrica da ESA. 
Outra observação apontada pelo Conselheiro Antônio de Moraes Rego Gaspar foi a 
necessidade de aumento da estrutura do TED com a contratação de mais funcionários e 
melhoria da estrutura física. Pediu a palavra o Conselheiro Marinel Dutra de Matos que 
questionou o orçamento destinado a comunicação institucional, bem como a previsão de 
gastos com energia elétrica e correios em valores muito elevados. Nesta oportunidade o 
Presidente e a Secretaria Geral Adjunta informaram que mesmo com o processo virtual, a 
primeira notificação tem que sair pelos Correios e com aviso de recebimento, conforme as 
normas que regem o processo disciplinar. A Secretaria Geral Adjunta mencionou a 
necessidade de aquisição se scanners para implementar a virtualização nas Subseções. A 
Tesoureira informou que a previsão de compra de scanners esta contemplada na rubrica de 
equipamentos. O Conselheiro Marinel Dutra de Matos ainda questionou sobre o que seria 
diária de Colaboradores e Serviço de publicidade e marketing. A Tesoureira informou que 
seriam diárias pagas aos motoristas quando estão viajando pela OAB e que o serviço de 
publicidade seriam os folders, outdoors e a confecção de pasta para eventos. Ainda 
questionou sobre o que seria Serviços de Creche, se não existe creche na OAB e como  
seria possível a implantação com apenas com R$ 150.000,00. O Presidente explicou que se 
trata apenas de previsão de manutenção da creche quando esta for instalada. Nesta 
oportunidade, o Conselheiro Gustavo Mamede Lopes de Souza pediu a palavra e explicou 
que se trata de perspectiva de gastos, que o orçamento seja aplicado rigorosamente a essa 
perspectiva, mencionou que existem muitas reclamações sobre a ausência de recursos. 
Falou sobre a necessidade de aprovação do orçamento para a gestão, destacou a 
necessidade de orçamento próprio da ESA, a necessidade de qualificação dos conselheiros 
e que a Tesouraria deve contemplar essas necessidades do Conselho. Menciona que vota 
pela aprovação do orçamento sem ressalvas, mas que irá fiscalizar a aplicação dos recursos 
no ultimo ano de gestão. O Conselheiro Marinel Dutra de Matos pediu uma parte 
informando que a Subseção de Pinheiro sofre com ausência de materiais e que lá o curso 
de PJE será ministrado por um grupo de advogados, em face da ausência da Seccional. O 
Presidente explicou que a Subseção de Pinheiro teve vários cursos. Nesta oportunidade, a 
Tesoureira informou que os repasses foram feitos com regularidade a Subseção. Passada a 
palavra ao Conselheiro Marinel Dutra de Matos que falou que existe uma diferença entre a 
previsão e o que foi efetivamente liberado para Subseção. A Tesoureira relatou que trabalha 
de forma responsável e que libera recursos de acordo com a disponibilidade financeira, ou 
seja, não faz gasto maior do que se arrecada. O Conselheiro Jose Alencar de Oliveira pediu 
esclarecimentos sobre os repasses à Subseção de Pinheiro. O Presidente informou que os 
repasses são somente para o custeio de materiais de expediente, pois as despesas fixas  
ficam a cargo da Seccional. Passada a palavra ao Conselheiro Gustavo Mamede Lopes de 
Souza este ressaltou que os descontos das anuidades devem ser rigorosos, pois a 
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arrecadação pode ser prejudicada. O Presidente esclareceu os questionamentos e ressaltou 
que a OAB no ano de 2017 teve superávit nas suas contas. Passada a palavra ao 
Conselheiro Walney de Abreu Oliveira que se manifestou questionando se no ano de 2017 
o previsto no orçamento anterior corresponde ao realizado. A Tesoureira explicou que  
essa resposta não pode ser fornecida com precisão, pois precisa fazer um levantamento. O 
Relator do processo falou que foi orçado em 2017 foi 15 milhões de reais e realizado 
apenas 8 milhões. Por fim o Conselheiro Walney de Abreu Oliveira sugeriu que o portal da 
transparecia seja mais detalhado e atualizado, o que foi esclarecido pela Tesoureira. Passada 
a votação com os encaminhamentos mencionados no inicio, o Orçamento 2018 foi 
aprovado por unanimidade. Em seguida o Vice Presidente destacou a necessidade de 
homenagear os Conselheiros Josineile de Sousa Pedroza, José Antônio Silva Pereira e 
Rodrigo do Carmo Costa. Nesta oportunidade o Presidente concordou com a homenagem 
e o Vice Presidente iniciou falando sobre a incompatibilidade dos três conselheiros, 
destacou o trabalho realizado pelos conselheiros na região tocantina e sugeriu que fosse 
confeccionada uma placa para cada Conselheiro. O Conselheiro José Alencar Oliveira 
pediu a palavra para agradecer pelo trabalho que fizeram. O Conselheiro Gustavo Mamede 
Lopes de Souza também parabenizou pelo trabalho realizado pelos Conselheiros. Passada a 
palavra a Conselheira Josineile de Sousa Pedroza, esta falou sobre sua trajetória na ordem e 
sua felicidade em ter participado do Conselho Seccional. O Conselheiro Rodrigo  do 
Carmo da Costa também destacou sua trajetória e agradeceu a homenagem. Em ato 
posterior o Vice Presidente informou sobre a necessidade de se ausentar, mas antes 
destacou que já ouviu reclamações sobre a forma de que a contratação da empresa para a 
reforma do prédio da sede da OAB. Com isso, apresentou a sugestão de retificação no 
edital de contratação da empresa no sentido de que fosse publicado uma data especifica 
para abertura de todas as propostas dos interessados na presença do Conselho ou da 
Diretoria e/ou Comissão de Obras, como forma de manter a transparência e lisura da 
contratação. O Conselheiro Gustavo Mamede Lopes de Souza mencionou que concorda 
com a sugestão e destacou que nem sempre a proposta mais barata é a mais viável. Nessa 
oportunidade, embora tivesse outros inscritos para falar, o Presidente pediu a palavra e 
suspendeu qualquer discussão sobre o tema, pois lembrou que a pauta estava extensa e que 
as manifestações poderia ficar para as considerações finais da sessão. Assim, fez o pregão 
do Processo 0568/2005 de Relatoria do Conselheiro Marinel Dutra de Matos, que 
conhece do recurso, mas não acolhe as razões. Registrado os impedimento dos 
Conselheiros Antônio de Moraes Rego Gaspar e Walney de Abreu Oliveira, em virtude de 
serem membros do TED, de José Alencar Oliveira e Hugo Gedeon Cardoso por motivo  
de foro intimo. Passada a votação, por unanimidade, ressalvados os impedimentos, 
acolhido o conselheiro relator. Próximo ponto da pauta, Processo de Atualização do 
regimento do Ted. O Presidente do TED Antônio de Moraes Rego Gaspar destacou as 
principais mudanças e atualizações propostas. Facultada a palavra a Conselheira Vivianne 
Macedo Costa se manifestou sobre sua duvida quanto a composição do TED, o que de 
pronto foi esclarecido. Também questionou sobre o procedimento de emissão de oficio 
pelo Presidente do TED. O que foi esclarecido pelo Presidente do TED. O Conselheiro 
Jose Alencar de Oliveira apresentou sugestão de que sejam abertas as inscrições para 
membros do TED na primeira sessão do Conselho. O Conselheiro Walney de Abreu 
Oliveira se manifestou pela retirada de previsão de auto composição a ser homologada pelo 
Presidente do TED, ou seja, sugere a modificação do art. 13, XXII. O Presidente propôs 
os encaminhamentos: uma conforme apresentado pelo Relator e outra com a retirada da 
previsão de auto composição. Aprovado por maioria a atualização proposta apresentada 
pelo relator. Processo 10.0000.2017.004511-3. Aprovada a modificação do nome para 
Comissão de Educação Jurídica por unanimidade. Processo 10.0000.2017.009971-0. 
Criação do Conselho da Subseção de Santa Inês. Processo 10.0000.2017.011695-7. 
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Criação do Conselho da Subseção de Pinheiro. Processo 10.0000.2017.011941-9. Criação do 
Conselho da Subseção de Timon. Ambos de Relatoria do Conselheiro Gustavo Mamede 
Lopes de Souza que votou pela criação de ambos os Conselhos. Passada a votação, aprovada a 
criação dos Conselhos por unanimidade. Em seguida, o Presidente do Conselho ofertou a palavra 
para as considerações finais. O Conselheiro Jose Alencar Oliveira destacou que no que tange ao 
edital da obra da sede que a OAB deveria seguir a Lei de Licitações, vez que a publicidade deve 
ser observada. Que quanto mais transparência for observada, melhor para a Instituição. Que a 
comissão de obras acompanhará todas as etapas da obra. O Presidente se manifestou que 
nomeará seis nomes para a comissão de Obra ainda na próxima semana. Por fim, o Conselheiro 
Jose Alencar de Oliveira se manifestou que sempre se posicionou contra a reeleição, pois sua 
posição é transparente. O Conselheiro Gustavo Mamede Lopes de Souza pediu a palavra para 
pontuar os acertos e erros nos 24 meses de gestão. Mencionou que não se questiona a 
transparência que é essencial, e que sugere a convocação das três maiores construtoras do Estado 
e a escolha  da que apresentar a menor proposta, conforme sugestão do Tesoureiro Nacional do 
CFOAB. Que não conhece o projeto da obra, embora tenha restado consignado na sessão 
anterior que o Presidente faria uma apresentação do projeto para os Conselheiros. Nesta 
oportunidade, a Secretaria Geral Adjunta sugeriu que fosse realizada uma apresentação do projeto 
de reforma para os Conselheiros no dia 18 ou 19 de dezembro antes do fim do prazo para 
apresentação das propostas. O Conselheiro Hélio da Silva Maia Neto se manifestou pela 
necessidade de transparência e sugere que as propostas sejam abertas na presença de todos os 
interessados, com data especifica para tal e que é contra a forma que esta sendo conduzida a 
contratação da empresa para a reforma do prédio. Também se manifestou que é apenas contra o 
instituto da reeleição e não contra o Presidente, pelo contrário, que trabalha na gestão arduamente 
e que torce pelo sucesso da gestão. Nesta oportunidade, o Conselheiro Federal suplente, Alex 
Murad, falou que uma lista criada no submundo, por pessoas de caráter duvidoso contra a 
reeleição não merecem respeito. Assim, pediu a palavra o Conselheiro Yuri Brito Correia pedindo 
respeito ao Conselho e que não aceitará falta de respeito a qualquer Conselheiro. Também não 
aceitará que pessoas de dentro da gestão profira ataques a qualquer Conselheiro nas redes sociais, 
sob pena de serem representadas na Ordem. Neste momento o Presidente pediu a palavra 
informando que não estava se sentindo bem e determinou que a sessão fosse encerrada às 22:37 
do que, para constar, eu, Alice Maria Salmito Cavalcanti, Secretário Geral Adjunto, lavrei a 
presente ata, que, conferida, segue assinada por mim e pelo Sr. Presidente, depois de aprovada 
pelo Conselho Seccional. 
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