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CONSELHO SECCIONAL DO DÍSTRITO FEDERAL
CONSELHO JOVEM AD\/ÔG/'.-

Ata da 19' Sessão Ordinária do Conselho Jovem Advogado - Seccional dQ

Distrito Federal

Data: 06-02.2^^ "

Local: Sede do Conselho Seccional da OAB/DF - SEPN 516, Bloco B, Lote 07,

Brasília — Distrito Federal

Presenças pelo Conseiho: do Presidente Camilo Noleto. da Secretária-Ger3t

mjunta Marceja m" rurst, (los conse|ne$ros ma tseatriz :>araiva, camiie cosw,

Cavle Grossi, Everson Emmanuel. Réciis Tetes, Ricardo Sakamoto, Victor Wakim,

Talita Lacerda.

Ausências Justificadas pela lista de prBsença: dos Conselheiros Alyxandra

Menaes, tiugo Qúèros, í-eanaro rortes, jessica t5ertuflucl e siivana iúantes.

Verificmdo o miórum reni~nta| o Presidente do CJA. Camilo Noleto. declarou

aberta a sessão dando início aos trabalhos.

I - ASsUntos Or'ç$inaWrloS

1. Cormosição da Diretoria do Conselho Jovem

Dr. Camilo Noleto disse que a Secretária Geral Dra. Priscila Acjuino,

rmuereu sua saída do CJA por motivos tjessoais e wofissionais. sendn

que. assim. muito Drováve| aue a Secretária-Adiunta Dra. Marcela M Furst

passe á Vice-Presidência e, estão abertos os cargos de Secretário e

Secretário-Adjunto, os quais serão preenchidos entre os já integrantes do

CJA, levando em consideração sua presença e efetividade nos trabalhos

2. Cndicação de nomes para novos Conselheiros Jovens

Dr. Camilo Noleto, ainda informou que há vagas a serem preenchidas no

cja e peaiu que enviassem nomes para imicaçoes. u consemeiro / ,,



'/an0(,âiw ',ALQFl{:&pe \)

FKIAMP RUMlT4M :@
9RDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CONSELHO JOit EÍyi Pllj Y Ü.,

Ricardo Sakamoto disse que acha interessante que pelo menos 5 destas

"'"oas seiam preenchidas por integrantes da CAAI. por serem jovens

aavogados ja atuantes e com connecimento aa (jab. ao nnai aa reuniao,

com a oresenca do Presidente da CAAI Dr. Thiaqo Santana e da Vice-

Presidente Dra. Marina Godin, disseram que a ideia é ótima e indicará

nomes.

3. Manua! de Utilizacão das Redes Sociais: andamento

A Conselheira Dra. Tdita Lacerda informou que já começou a fazer um esboço

dcj Manual. aue aaora iniciados os trabalhos de 2018 se reunirá com o cirwo.

Ficou combinado que na próxima reunião iá será entregue uma minuta. Dr.

Ricardo Sakamoto disse que o Manual pode ser online, ficando disponível na

página da OAB/DF. A Secretária-Adjunta Dra. Marcela M Furst disse que era

ínteressante ser entregue no dia das entregas de carteira, mas Dr. Camilo Noleto

sinallzou que a CAAI está fazendo uma cartilha para o JA para ser entregue nos

dias de entrega das carteiras, e este manual serà separado.

4. projeto em prof da Valorização da Advocacia - Campanha à Sociedade

pela gontrataçao ae Advogado : anaamento

O Conselheiro Dr. Régis Telles informou que fará uma nova pesquisa com

as empresas, sowe vaiores ae a|ugue| ao ouraoor e arras aos onious, para

então nesta semana ainda ou no máximo em 15 dias marcar com o Presidente

aa seccíonal ijr. junano, para aeoaterem quanto ao orçamento e a

Dossibi|idade de se dar andamento ao moieto: o Conselheiro RicardQ

Sakamoto ficou de fazer orçamentos também. A Conselheira Dra. Ana Beatriz

disse aue fazer adesivos. Dara os advoqados colocarem em seus automóveis

também é imoortante. O Conselheiro Dr. Emmanuel disse que seria muito

interessante colocar na frente dos Tribumis

e Autuacão com expedicão de Ofício sobre a divulaacão de vaaa Dara ,j

contratação de Analista Jurídico com registro na OAB, com carga horária de
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40hs semanais, oferecendo um salário abaixo do piso

"mdo em vista a vaga para contratação de Advogado, uma vez que se faz

necessário possuir a carteira de inscrição na OAB/DF, frente a carga horária

proposta, o valor oferecido está abaixo do piso-salarial. Desta forma, ficou

deliberado que um oficio será enviado pedindo esdarecimentos, ao SICOOB. Dr.

Ricardo Sakamoto fará o ofício até o final desta semana, encaminhará à diretoria

do cja , que sera entào suomeoao ao presiaente ljr. jujiano.

6. Evento sobre marketing e publicidade

ijr. gamno NoIe[o imormou que TOl procuraao peío aavogaao ul Màx KoIDè,

para dar uma palestra sobre marketing e publicidade na OAB/DF. Porém, o que foi

cIeDat|do, è que e ae conhecimento gerai ae que o mesmo tem muitos processos

éticos dentro da OAB, de modo que seria temerário e inclusive, estranho às vistas

da classe, Dra. Marcela M Furst deu a ideia de trazê-lo para falar ao CJA sobre o

tema. Dr. Ricardo Sakamoto disse aue poderíamos inclusive questioná-to quanto

ao que gostaria de apresentar em uma palestra aberta. O Conselheiro Dr. Cayle

Grossi disse cme tem de fazer tal evento chamando o Presidente do TED e outras

pessoas com ideias controversas para se debater. Dr. Camilo Noleto então

decidiu aue oassará a ideia para apreciação do Presidente Dr. Juliano, para então

formatarmos o DossÍve| evento.

Ij - Considerações finais;

Dr. Camilo noticiou sobre a atual aprovação, com valores atualizados, em reunião

do Conselho PIeno, do piso salarial. Ademais, explicou que, nesta mesma reunião

do Conselho PIeno, no dia 1° de fevereiro de 2018, o Presidente do TED Dr.

Muglia, acusou o CJA de não trabalhar, o que gerou desconforro, uma vez que o

Dr. Camilo reforçou que, desde 2016 passou uma lista com os nomes aos

Conselheiros Jovens para que ajudassem nos processos éticos, e nunca obteve

resposta. (j descontorto entre os conselheiros jovens tOl grancje. Ur. cayie

Grossi disse que deve-se ter respeito e educaçào com o CJA e seus memtjros e

aírerona, ae moao que, renao em vIStâ Iocja a sIüjãçao aruai e vmaa ae lu'id com
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a entrega da lista sem resposta, e agora com esta acusação infundada e

"2sresDeitosa. o CJA deve emitir uma minuta dizendo aue não tem mais interesse

em ajudar. Os Conselheiros debateram a necessidade de uma retratação por

parte do Presidente do TED ao CJA. O Dr. Thiago Santana e a Dra. Marina Godin

apoiaram e disseram importante requerer urbanidade por parte do Presidente do

TED, para com os colegas, e informaram que vão referendar a minuta

apresentada pelo CJA. Dra. Marina Godin informou que o Encontro Nacional da

JA ocorrerá em agosto de 2018, nos dias 2 e 3, no Brasil 21 e, auestões

referentes à valores e patrocinadores ainda estão sendo resolvidas, mas acredita

que em março o evento deve estar fechado, Dra. Marcel M Furst disse que então

era importante haver uma reunião entre CAAI e CJA para falar sobre o encontro,

até para saber quais conselheiros se colocam à disposição para ajudar. Ao final,

Dr. Thiago Santana informou que a próxima reunião da CAAI será dia 21.02.18 e

estão todos convidados. Por fim, Dra. Marcela M Furst informou que o calendário

das reuniões de 20js será enviado por e-mail para todos.
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Ca i/o Santos No/eto Marce rst

Pres/dente Secetária Geral- K


