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ATA DA 33ª (TRIGÉSIMA-TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA GESTÃO
2018/2020 DO INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS, REALIZADA NO
DIA 27(VINTE E SETE) DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019 (DOIS
MIL E DEZENOVE).
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezenove, às dezessete horas e vinte minutos, no plenário do
Instituto dos Advogados Brasileiros, foi declarada aberta pela
presidente, Dra. Rita de Cássia Sant’Anna Cortez, a sessão
especial de apresentação dos projetos e cursos articulados pela
ESIAB – Escola Superior do Instituto dos Advogados Brasileiros,
cumprimentando a todos os presentes e compondo a mesa diretora
dos trabalhos com as seguintes pessoas: o Secretário Geral, Dr.
Carlos Eduardo de Campos Machado, o Secretário, Dr. Antônio
Laért Vieira Júnior, a quem a secretaria dos trabalhos foi
confiada,
convidando em
seguida para integrar
a
mesa, o
presidente da OAB/RJ– Ordem dos Advogados do Brasil Seção
do
Estado
do Rio de Janeiro, Dr. Luciano Bandeira Arantes; o
Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de
Janeiro, Dr. Ricardo Menezes; o Vice-Diretor da ESA – Escola
Superior da Advocacia da OAB/RJ, Dr. Fernando Cabral Filho,
representando o Diretor da ESA, o Dr. Sérgio Coelho e Silva
Pereira; os Diretores da ESIAB, o Dr. Claudio Carneiro Bezerra
Pinto Coelho, a Dra. Angela Dias Mendes e o Dr. Paulo Renato
Fernandes da Silva. Composta a mesa, a presidente, em seguida
concedeu a palavra ao Dr. Cláudio Carneiro que passou a
apresentação
em
power
point
preparada
para
a
ocasião,
apresentando a grade de programação com os cursos iniciais da
ESIAB para o primeiro semestre de 2019, fazendo breve explanação
sobre a concepção e filosofia dos projetos apresentado.
Concedida a palavra à diretora Dra. Angela Mendes, sua fala
complementou a apresentação do diretor Cláudio Carneiro que a
precedeu, enfatizando a novidade da iniciativa do Instituto com
a ESAIAB. Na sequência fez uso da palavra o Diretor da ESIAB,
Dr. Paulo Renato que realçou a importância da ESIAB nesse
momento por que passa o país como escola e espaço de ideias e
tribuna de reflexão da cidadania. Fez uso da palavra, o Dr.
Fernando Cabral Filho, que realçou a finalidade da ESA como
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órgão pensante da advocacia, registrando que estará de mãos
dadas com a ESIAB. Concedida a palavra ao Presidente da CAARJ,
Dr. Ricardo Menezes, o presidente registrou o seu contentamento
em deixar este prédio histórico para que ele venha se
transformar em Escola, com cursos em prol e em favor do
aprimoramento da advocacia. Concedida a palavra ao Presidente da
OAB/RJ, Dr. Luciano Bandeira, registrando o enorme esforço da
Seccional na capacitação dos advogados, dizendo que a OAB-RJ
fará um grande investimento na educação continuada, como única
forma de garantir os advogados nesse mercado de trabalho, com
oportunidades de acesso à cultura. O Presidente Luciano afirmou
que o prédio sede do IAB irá se transformar na maior Escola de
Advocacia do Brasil, sendo este compromisso o segundo dos três
pilares básicos de sua gestão à frente da Seccional. Encerrada a
apresentação dos projetos do ESIAB, a presidente, agradeceu a
todos os presentes, diretores de faculdades, professores,
diretores da ESIAB e membros da Casa, desfazendo a mesa e
convidando a todos para prosseguir na 33ª (trigésima-terceira)
sessão ordinária. Verificado o quórum regimental atingido com a
presença dos sócios que assinaram o livro de presença (art.54, 1
do Regimento interno), às dezoito horas e vinte minutos foi
declarada aberta a 33ª (trigésima-terceira) sessão plenária
ordinária. Iniciados os trabalhos pela discussão e deliberação
da ordem do dia, a presidente esclareceu que relativamente ao
orador convidado, Dr. Luciano Bandeira, o objetivo já foi
cumprido com usa intervenção sobre a parceria OAB e IAB no
segmento da educação e capacitação técnica dos advogados na
sessão que antecedeu a presente. Em continuidade a presidente
deu início à solenidade de posse. Foi convidado a tomar posse o
Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, do TRF
2ª Região, como membro honorário, que prestou compromisso e
assinou o termo de posse, tendo sido saudado pela sua
proponente, Dra. Ana Tereza Basilio, que realçou, dentre as
inúmeras qualidades do empossado, o tratamento por ele
dispensado a advocacia. Foram lidos telegramas justificando
ausência dos Ministros Ricardo Villas Boas Cueva, Luis Felipe
Salomão e Og Fernandes, do STJ, do Corregedor Nacional de
Justiça, Ministro Humberto Martins e o Desembargador Reis
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Friede, do TRF2. Fez uso da palavra o novo membro empossado
Desembargador Federal Aluisio Mendes, que saudou os presentes,
sua esposa, filhos e sogro, agradecendo pela distinção em
integrar a Casa de Montezuma. Convidado para tomar posse o Dr.
Augusto Barbosa Moreira de Carvalho, prestou o compromisso e
assinou o termo de posse. Foi saudado pela proponente, Dra.
Marcia Dinis, que foi sua contemporânea na Faculdade de Direito
da UERJ. Ressaltou que conhece o empossado há 37 anos, o qual
exerce a advocacia tributária, integrado a banca Garcia Keener.
Enfatizou tratar-se de ótimo companheiro também para assuntos
literários e de artes plásticas. Fez uso da palavra o empossado
da tribuna, realçando a grande dificuldade da advocacia nessa
quadra da vida nacional. Convidada para tomar posse, a Dra.
Bruna Guimarães Silva de Lima Martins, que prestou compromisso e
assinou o livro de posse. Foi saudada pela sua proponente, Dra.
Marcia Dinis, que trabalhou com a empossada a qual dividiu-se
entre Direito e História. Concedida a palavra à empossada, a
mesma realçou a importância dos inúmeros colegas professores e
mestres presentes à cerimônia. A empossada, dublê de advogada e
historiadora, confessou que foi pesquisando a biblioteca desta
Casa é que descobriu as riquezas e preciosidades guardados neste
prédio. O IAB é uma Instituição pulsante que pensa o Brasil como
instituição capaz de unir nossa sociedade. Convidado para tomar
posse o Dr. Aloysio Augusto Paz de Lima Martins, o mesmo prestou
compromisso e assinou o termo de posse. Foi saudado, pela Dra.
Marcia Dinis, que realçou as qualidades do empossado no sentido
de luta permanente pela Advocacia. Foi concedida a palavra ao
empossado, que falou do seu assombro por ver Cortez sentado na
cadeira de Montezuma. Mas, afora a questão história, o Cortez da
presidente Rita, traz um pensamento novo que convive com esse
potencial de produzir saber jurídico e contribuições para a
sociedade. O amálgama da vida e da militância fizeram essa
presidência que tem engrandecido o IAB refundando nossa
identidade nacional como advogados. Retomada a ordem do dia, foi
esclarecido pela presidente que o parecer na Indicação 050/2017
foi retirado de pauta, em razão da ausência dos relatores, Dr.
Paulo Cesar Rocha Cavalcanti Junior, da Comissão de Direito do
Trabalho e Dr. Alexandre Brandão Martins Ferreira da Comissão de
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Direito Constitucional, não puderam comparecer à sessão.
Convocada a Indicação 051/2018 - Tributário, Parcelamento,
Simples Nacional, Câmara dos Deputados, para julgamento e
leitura do relatório e voto sobre o PL nº 509/2018 da Câmara de
Deputados, de autoria do Deputado Junji Abe, que altera o inc.
I, do art. 21, da Lei Complementar nº 123/06, para introduzir o
pagamento parcial de tributos das empresas optantes pelo Simples
Nacional, sendo o relator o Dr. Nilton Aizenman, da Comissão de
Direito Financeiro e Tributário, pela rejeição do Projeto de
Lei, que teve o parecer aprovado à unanimidade pelo plenário.
Proposta de sócios para serem votadas: Membro Efetivo proposto:
Dr. Nelson Nery Junior, Proponente: Dra. Adriana Brasil
Guimarães; Membro Efetivo proposto: Dra. Alessandra de Barros
Wanderley, Proponentes: Dra. Rita de Cássia Sant'Anna Cortez e
Dra. Adriana Brasil Guimarães; Membro Efetivo proposto: Dr.
Francisco Antonio Souto e Faria, Proponentes: Dr. Sergio
Francisco de Aguiar Tostes e Dra. Maria Lucia Sales Gyrão;
Membro Efetivo proposto: Dr. Gustavo Carvalho Gomes Schwartz,
Proponente: Dra. Ana Tereza Basilio; Membro Efetivo proposto:
Dra. Santina Maria Brandão Nascimento Gonçalves, Proponente:
Dra. Adriana Brasil Guimarães; Membro Efetivo proposto: Dr.
Vinicius Ideses, Proponente: Dra. Rita de Cássia Sant'Anna
Cortez; Membro Efetivo proposto: Dr. Alexandre de Carvalho
Ayres, Proponentes: Dra. Rita de Cássia Sant'Anna Cortez e Dr.
Claudio
Carneiro
Bezerra
Pinto Coelho;
Membro
Honorário
proposto: Dr. Múcio Nascimento Borges, Proponente: Dra. Rita de
Cássia Sant'Anna Cortez. Submetidas as Propostas à votação,
todas foram aprovadas pelo Plenário. Foram lidas, para fins
estatutário e regimental, as propostas para ingresso dos
seguintes membros efetivos: Dr. José Antonio Seixas da
Silva, Dr. Bruno Mendes Lopes, Dr. Tamires Rastoldo Fernandes
Mendes, Dr. Renato Ferreira dos Santos, Dra. Paula Menna Barreto
Marques, Dr. Marcell de Freitas Nascimento e Dra. Christiane do
Vale Leitão e como membro honorário: Dr. Leonardo de Carvalho
Ribeiro Gonçalves. Foram registradas a Lista de Doações à
Biblioteca Daniel Aarão Reis, que segue: ”Mariana Coelho: a
educadora-feminista. Rio de Janeiro” – Lumen Juris, 2015. –
Autor: Leonardo Soares Madeira Iorio Ribeiro; “Devido Processo
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Legal. Rio de janeiro” – GZ ed, 2018, Autor: Roberto Rosas;
“Crédito Rural: teoria e prática.
Rio de Janeiro” – Forense,
2019 – Autor Marcus Reis - Doação do Consocio: Dr. Frederico
Price Grechi; Jornal do Economista – nº 354 – fevereiro de 2019
– Doação do Conselho Regional de Economia (CORECON) e Sindicato
dos economistas do Estado do Rio de Janeiro (SINDECON); Revista
do Tribunal Superior do Trabalho – vol. 84 – outubro/dezembro de
2018. –Doação do Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Desembargadores da Justiça
no Rio de Janeiro: colônia e império. Rio de Janeiro: TJERJ,
2018 – Doação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro. Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente às
20:00 horas, deu por encerrada a sessão, da qual eu, Antônio
Laért Vieira Júnior, como secretário dos trabalhos, lavrei a
presente Ata.

Rita de Cássia Sant`Anna Cortez
(Presidente do IAB Nacional)
Antônio Laért Vieira Júnior
Primeiro Secretário do IAB e Secretário da sessão
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