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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CONSELHO JOVEM ADVOGADO

Ata da Sessão Ordinária do Conselho Jovem Advogado - Seccional do Distrito
Federal

3" m+ 'm~"u m _._,
Data: 01 de junho de 2016
Local: Sede do Conselho Seccional da OAB/DF
SEPN 5 L6, Bloeo B, Lote 07, Brasília - Distrito Federal

Presenças pelo Conselho: Conforme folha de presença anexa;
Ausências Justificadas:

Verificado o quónim regimental, o Presidente do Conselho Jovem, Dr. Camilo Noleto,
declarou aberta a Sessão dando boas vindas.
I - Assuntos Ordinatórios
1.

Apresentação dos Projetos das Comissões:
1.1 - Comissão de Proteção e Fiscalização do Piso Salarial: Tatiana Viotti e
Leandro Salazar — prejudicado pela ausência dos consdheiros,
1.2 — Comissão de Acompanhamento das Relações de Trabalho: Ludmilla Vieira,
Thiago Leai e Ricardo Sakamoto - Dr. Ricardo questionou se o estágio
pode ser eonsiderado uma demanda a ser discutida nessa comissão, e, Dr.
Camilo acrescentou que acredita que sim, mas que se não for de
competência do CJA, já existe o questionamento;
1.2.1 - Coordenadoria do Advogado Empregado: Leandro Salazar - prejudicado
pela ausência do conselheiro;
1.2.2 - Coordenadoria do Advogado Autônomo: Leandro Portes, Franklin Rocha
e Shamira Toledo — Dr. Camilo falou que a nova proposta do Conselho
federal é regularizar a figura do advogado assalariado, e, por esse motivo
existe um projeto de lei que trata sobre a equiparação salarial para que seja
incluso no Estatuto da OAB. Por fim, disse que vai questionar o Presidente
da Comissão do Advogado Iniciante, Dr. Tiago Santana, como ficou essa
questão após o Colégio de Presidentes.
Dr. Régis sugeriu que nenhum membro dessa comissão seja empregado e
nem associado para evitar problemas, Dr. Camilo pontuou que é complicado
fazer tal estipulação.
Dra. Jéssica falou que o importante é a conscientização para que não exista
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briga de mercado e muito menos a desunião da classe, Dr. Camilo finalizou
dizendo que pode ser feito aiguns eventos para efetivar a conscientização;
1.2.3 - Coordenadoria do Advogado Correspondente: Viníeius Pires e Thais
Maldonado — prejudicado pela ausência dos conselheiros;

1.3 - Coordenadoria de acompanhamento e fiscalização das Prerrogativas: Luís
Landers, Alyxandra Pires, Jéssica Bertulueci, Hugo Alves e Almino
Afonso - Dra. Jéssica disse que é difícil saber se as prerrogativas estão
sendo atendidas, por isso acha importante que exista uma cartilha de
conscientização das prerrogativas, Dr. Carnilo ponderou a possibilidade da
existêneia de ilustração na cartilha, acrescentou, ainda, que seria
interessante fazer um evento de conscientização em conjunto com a
comissão de prerrogativas com o intuito de divulgar a cartilha, ou até
rnesmo, uma mesa redonda;
1.4 — Coordenadoria de Acompanhamento de Denúncias junto ao TED: Camille
Costa, Leandro Portes, Israel Nlascarenhas, Lívia Mattos e Gabriela
Simões — Dra. Gabriela disse que é necessário saber como os processos
serão distribuídos e quem será responsável pela distribuição, Dr. Camilo
acrescentou a importância em marcar reunião com o Muglia para tratar de
procedimento do TED, portaria para novos conselheiros terem acesso a
processos sigilosos, advogados instrutores e etc.

1.4.1 — Denúncias de Propaganda Irregular: Lívia Nlattos, Gabriela Simões e
Raul Pignaton Dr. Raul disse que conversou com o Muglia e,
aparentemente, o único canal é o email;

1.4.2 - Capacitação profissional de conscientização do trabalho Ético: Anna
Dantas e Lueiana Azevedo — prejudicada pela ausência das conselheiras;
1.4.3 — lndicação de Advogados instrutores: Designar (sugestão dada no sentido
de revezamento entre todos os conselheiros);

1.5 - Campanha pelo cumprimento da Tabeia de Honorários e Diligências. Criação
da campanha "Não Saber o Seu Valor Pode Custar Caro"; Campanha pela
eobrança de consulta: Hugo Alves, Israel Mascarenhas, Franklin Rocha,
Thais Maldonado e Vinicius Pires;

1.6 — Conscientização de capacitação slogan "O Advogado não nasce pronto":
Aline Woo, Fernando Fernandes e Thaiza Weiss - Dra. Aline teve a
idéia de trabalhar esse slogan dentro da facuidade, bem eomo por rneio de
palestras para jovens advogados que acabaram de pegar a carteirinha, e,
propôs, ainda, a parceria com empresas de coaching para preparar os
advogados. Dr. Camilo propÔs a criação de um grupo de trabalho para
provocar a CAAI com o projeto Siga-me;
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1.7 — Projeto nos Juizados Especiais. a) campanha para o incentivo de contratação
de advogados nas causas do jus posíu/andi; b) padronização/uniforrnização
dos procedimentos dos juizados: Anna Dantas, Aline Woo e Vinicius Pires
- projeto da gestão passada, em debate.
1.8 - Atuações Legislativas — Participaçào do Conselho Jovem no acompanhamento
de leis destinadas à advocacia: Silvana Arantes, Régis Teles, Vinicius
Pires, Thiago Leal, Hugo Alves, Fernando Fernandes, Almino Afonso,
Amom Figueiredo, Raul Pignaton, Leandro Salazar e Camille Costa —
Dr. Raul disse ser importante debater com o Dr. Jackson Domenico as
atuações legislativas destinadas à advocacia, Dr. Camilo acrescentou que é
fundamental fazer um levantamento de projetos de lei afetos à novos
advogados para que após seja falado do interesse de acompanhamento por
parte do CjA;
1.9 - Atuações em Conjunto com a Comissão de Tributário - Falar sobre o
advogado "eirele" e da sociedade. Como declarar imposto de renda: Israel
Mascarenhas - Dr. Israel ponderou a possibilidade de propor à Comissão
de Tributário a produção de cartilhas explicativas que sejam divulgadas por
meio de mini-palestras. Pakstra Sociedade Unipessoal dia 05.07.2016;
1.10 - Projeto "Jovem Professor": Aline Woo, Ludmilla Vieira, Alyxandra Pires,
Jéssica Bertulueci, Leandro Portes, Franklin Rocha, Fernando
Fernandes, Vinicius Pires, Juliana Ataídes e Thiago Leal — Dr.
Emmanuel propôs em levar para ESA projetos para jovem professor;

II — Comunicados:

1.

Inserições - Sem inscrições;

Por fim, não tendo nada mais a tratar e comunicar, o Presidente do Conselho Jovem, Dr.
Camilo Noleto agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão. Para constar,
eu Priscilla de Aquino, Conselheira, lavrei a presente Ata, conferida e assinada por mim e
pelo Presidente, depois de aprovada pelo Conselho Jovem Advogado, da Ordem dos
Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal.

Camilo Santos Noleio

Priscil/a Aquino

Presidente

Secretária Geral

