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ATA DA 60ª(SEXAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA, DA GESTÃO
2018/2020
DO
INSTITUTO
DOS
ADVOGADOS
BRASILEIROS,
REALIZADA NO DIA 2(DOIS)DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE
2019(DOIS MIL E DEZENOVE).
Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezenove, às dezoito horas, no plenário do Instituto dos
Advogados Brasileiros, verificado o quórum com a presença
dos sócios que assinaram o livro de presença (art.54, §
1°do Regimento Interno), foi declarada aberta a 60ª
(Sexagésima)
sessão
plenária
ordinária
da
gestão
2018/2020 pela presidente nacional do IAB, Dra. Rita
Cortez, que saudou a todos e todas presentes, agradecendo
a presença dos sócios e sócias e iniciando a sessão
citando algumas presenças honrosas, como da Dra. Magda
Ferreira
de
Souza,
Presidente
da
Comissão
de
Prerrogativas da OAB/DF; do Desembargador do TJRJ, Dr.
Siro Darlan, que foi juiz da Vara da Infância e da
Juventude. Aproveitou e convocou a todos para a Sessão
Extraordinária que discutirá propostas de aperfeiçoamento
do Estatuto da Criança do Adolescente (ECA), que será
realizada no dia 24 de outubro
de 2019, quinta-feira
às 18h, neste plenário. A pauta está publicada no site do
IAB. Falou também do lançamento do livro com pareceres
examinados pela Comissão de Direito Penal do IAB, a ser
divulgado em breve. Continuando, anunciou também a
presença da Desembargadora aposentada do TJRJ, Dra. Ivone
Caetano, membro da Comissão de Igualdade Racial do
Instituto e Diretora da Comissão de Igualdade Racial da
OAB/RJ. Dando sequência à pauta, passou-se à apresentação
da nova diretoria da ABAMI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ADVOGADOS
DO
MERCADO
IMOBILIÁRIO
para
gestão
de
2019/2021, convidando todos à mesa, a saber, Presidente
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Dr. Sidney Seixas de Santana; Dra. Nancy Teixeira
Henriques, vice-presidente; Dra. Wania Maria Baeta dos
Santos, primeira secretária; Dra. Sumy Shoji Yanase,
segunda secretária; Dr. Emilio Sebastião Silva Filho,
primeiro tesoureiro e o segundo tesoureiro, Dr. Fernando
Florentino Gomes. A presidente da sessão e do IAB, Dra.
Rita Cortez desejou sucesso a todos na nova gestão e
convidou o Presidente da ABAMI, Dr. Sidney Seixas de
Santana à tribuna, que saudou a todos e agradeceu a Dra.
Rita Cortez o convite e à apresentação da nova diretoria
da ABAMI. Dando prosseguimento a pauta, a presidente da
sessão, Dra. Rita Cortez, convidou para compor a mesa, o
Dr. John Vervaele, Presidente da Associação Internacional
de Direito Penal (AIDP) e o secretário-geral da AIDP, Dr.
Carlos Japiassú, para firmar Carta de Intenção com vistas
à celebração de futuro Convênio com o Instituto. O
secretário geral, Dr. Carlos Eduardo Machado foi à
tribuna para falar da importância da assinatura dessa
carta de intenção entre o IAB e o AIDP. Em seguida, o Dr.
John foi convidado à tribuna e discursou em espanhol
devido não dominar o português. A presidente da sessão,
Dra. Rita Cortez, agradeceu e falou da importância dessa
parceria internacional e informou que o IAB está
avançando para o mundo. Dando continuidade aos trabalhos,
Dra. Rita Cortez anunciou a visita ao IAB da Reitora da
Universidade da Flórida, no dia 16 de outubro de 2019, às
14h, convidando os consócios de todo gênero para
acompanhar a visita. Falou também do evento que será
realizado
no
IAB,
pela
Comissão
de
Relações
Universitárias
“Desafios
e
Possibilidades
das
Universidades Brasileiras”. Comentou ainda sobre a
palestra com o tema “Edith Stein” e lançamento de livro,
da Comissão de Filosofia. Dando sequência a pauta, passou
2|7

Instituto dos Advogados Brasileiros
Av. Marechal Câmara , 210 , 5º andar - 20020-080
Tels.: (21) 2240-3921 / 2240-3173
www.iabnacional.org.br
iab@iabnacional.org.br

a assinatura do TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O IAB NACIONAL
E A 8ª SUBSEÇÃO DA OAB/RJ, SÃO GONÇALO-RJ, convidando à
tribuna, o presidente da 8ª Subseção de São Gonçalo, o
Dr. Eliano de Souza Enzo, que estava muito emocionado e
disse, que um sonho se realizava nesse convênio com IAB e
que era uma honra fazer parte da Casa de Montezuma.
Agradeceu a Dra. Rita Cortez e colocou a 8ª Subseção de
São Gonçalo à disposição de todos e todas do IAB. Dra.
Rita Cortez falou que a 8ª Subseção de São Gonçalo estava
estreando essa parceria e que esperava que as demais
subseções da OAB/RJ no Estado seguissem o exemplo. Dando
sequência a ordem do dia, passou-se as posses de novos
membros. A presidente da sessão, Dra. Rita Cortez
convidou à mesa para tomar posse, o Dr. Paulo Fernando de
Castro que, após prestar o compromisso e assinar o termo
de posse, foi anunciado que integrará a Comissão de
Direitos Humanos. O Dr. Alexandre de Carvalho Ayres,
proponente do empossado, foi convidado à tribuna para
fazer a saudação de boas-vindas. Falou sobre o currículo
do empossado e disse que era uma honra apresentá-lo ao
IAB. Em seguida Dra. Rita Cortez convidou o Dr. Paulo
Fernando de Castro para sua primeira saudação como membro
do IAB. O novo membro agradeceu a Dra. Rita Cortez pela
indicação, agradeceu também ao amigo Dr. Alexandre Ayres
e disse que vivia um momento de grande emoção, sendo uma
grande
honra
fazer
parte
da
Casa
de
Montezuma,
agradecendo a todos e se colocando à disposição para
trabalhar e contribuir. Seguindo a pauta, passou-se então
para as INDICAÇÕES: Marcha da Maconha, IAB, Manifestação,
Reunião, Constituição, Direito, STF, ADPF 187, Autor: Dr.
ANDRE MAGALHÃES BARROS. O indicante foi convidado à
tribuna para defender sua indicação. Após algumas
intervenções a favor da indicação, a presidente da sessão
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Dra. Rita Cortez, colocou em votação a pertinência, que
restou aprovada com encaminhamento para as Comissões de
Direito Constitucional e de Direito Penal. Como o Dr.
Gabriel Assis de Almeida, não se encontrava presente para
defender sua indicação, Dra. Rita Cortez, convidou o Dr.
Adilson Rodrigues Pires, para fazer a leitura e defesa da
referida indicação sobre o tema - Reforma Tributária,
Sistema Tributário Nacional, PEC 45/2019, PEC 110/2019.
Dr. Adilson fez a apresentação para o plenário, resumindo
a indicação do consócio que a subscreveu. Aproveitou e
informou que no dia 8, estará, a convite, no Senado
Federal, para participar de audiência pública para
discutir e propor ações para a Reforma Tributária,
representando o IAB. Após a defesa da indicação feita
pelo Dr. Adilson, a presidente da sessão, indagou aos
presentes se havia alguém contra a pertinência da
indicação, não havendo nenhuma manifestação contrária,
colocada em votação, a mesma restou aprovada. Dando
sequência aos trabalhos, a Dra. Rita Cortez convidou o
autor da indicação para defesa de sua indicação sobre o
tema - CPI dos Maus Tratos, Direito Penal e de Execução
Penal, Direito do Trabalho, Direito Eleitoral, Direito de
Família, Infância e Juventude, Direito Administrativo,
autor: Dr. João Carlos Castellar Pinto. Após sua defesa,
o indicante, sugeriu criação de uma comissão mista, já
que a indicação envolvia várias áreas do Direito e deixou
a cargo da presidente da sessão, deliberar sobre o melhor
encaminhamento. Dra. Rita Cortez concordou que é uma
indicação grande com 33 projetos e decidiu colocar em
votação a pertinência e deixar o desdobramento para o
final. Indagou se havia dentre os presentes, alguém
contrário
a
indicação,
como
não
houve
nenhuma
manifestação, foi aprovada a pertinência. Dra. Rita
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Cortez encaminhou para a Comissão de Direito Penal, porém
o Dr. João Castellar, informou que os temas centrais
seriam, Penal, Administrativo e Família. Dra. Rita Cortez
fez então o encaminhamento para as Comissões de Direito
Penal, de Direito da Família e de Direito Administrativo,
no prazo comum regimental, restando assim deliberado pelo
plenário que aprovou o encaminhamento. Dando sequência a
pauta, foi convidado o Dr. Paulo Renato Fernandes da
Silva, para defesa de suas duas indicações. - Projeto de
Lei n° 519/2015, Política Nacional do Cooperativismo.
Após sua defesa, foi colocada em votação a pertinência da
mesma e, como não houve nenhuma manifestação contrária
foi aprovada. Dando sequência, Dr. Paulo fez a defesa de
sua
segunda
indicação
Estatuto
Profissional
do
Trabalhador
Celetista
em
Cooperativa,
Enquadramento
Sindical. Após a defesa pelo indicante, foi colocada em
votação
e
restou
aprovada
a
pertinência.
Dando
prosseguimento a pauta, foi convidado à tribuna o Dr.
Sérgio Luiz Pinheiro Sant`Anna, para defesa de sua
indicação – Inconstitucionalidade, Escola Sem Partido,
Amicus Curiae. Dra. Rita Cortez esclareceu que já existe
um parecer sobre Escola sem Partido do IAB e que o Dr.
Sérgio Sant´Anna teria feito uma exposição do parecer no
sindicato dos professores e que então será colocado
apenas a participação como Amicus Curiae. Após a defesa
do Dr. Sérgio Sant´Anna, Dra. Rita Cortez esclareceu que
a deliberação seria sobre o ingresso ou não com Amicus
Curiae. Colocada em votação, como não houve nenhuma
manifestação foi aprovado o ingresso com Amicus Curiae,
que ficou a cargo da Comissão de Direito Constitucional.
Em seguida, a Dra. Rita Cortez, convidou o Dr. Sérgio
Sant´Anna à tribuna para fazer a sustentação do parecer,
já que o Dr. Luiz Viana Queiroz, não pôde comparecer à
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sessão plenária. PARECER PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO INDICAÇÃO 060/2019 – Federalização das investigações
criminais. Autor: Da Presidência, Matéria: Deslocamento
da competência para Justiça Federal. Necessidade de o
Procurador Geral da República apurar, para suscitar
perante o STJ o processamento e julgamento de atos de
agentes públicos estaduais que impliquem em grave
violação de direitos humanos, com a finalidade de
assegurar o cumprimento de obrigações de tratados
internacionais, notadamente, das normas prescritas na
Declaração Americana de Direitos Humanos subscrita pelo
Brasil. Relator: Dr. Luiz Viana Queiroz, da Comissão de
Direito Constitucional. Sustentado na sessão pelo Dr.
Sérgio Luiz Pinheiro Sant´Anna, Presidente da Comissão de
Direito Constitucional. Após a fala do Dr. João Castellar
contrária ao parecer pela federalização de crimes
ocorridos no Estado do Rio de Janeiro, Dra. Rita Cortez
pediu vistas, suspendeu a urgência e encaminhou à
Comissão de Direito Penal para uma avaliação. Dando
sequência aos trabalhos, a presidente da sessão, passou a
PROPOSTAS DE SÓCIOS PARA SEREM VOTADAS: MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DRA. MARIA VITAL DA ROCHA, PROPONENTE: DRA.
RITA DE CÁSSIA SANT´ANNA CORTEZ: Aprovada; MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DRA. MÔNICA ALEXANDRE SANTOS, PROPONENTES: DRA.
RITA DE CÁSSIA SANT´ANNA CORTEZ E DRA. ADRIANA BRASIL
GUIMARÃES: Aprovada. MEMBRO EFETIVO PROPOSTO: DR. MARCUS
VARÃO
MONTEIRO,
PROPONENTES:
DRA.
RITA
DE
CÁSSIA
SANT´ANNA CORTEZ E DRA. ADRIANA BRASIL GUIMARÃES:
Aprovado. Dra. Rita Cortez informou que as propostas de
novos sócios a serem lidas, se encontram no site do IAB,
com seus respectivos currículos para exame e eventual
impugnação e questionamentos dos interessados. PROPOSTAS
DE SÓCIOS PARA SEREM LIDAS: MEMBRO EFETIVO PROPOSTO: DR.
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IRAPUÃ SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA, PROPONENTE: DR.
HUMBERTO ADAMI SANTOS JUNIOR; MEMBRO EFETIVO PROPOSTO:
DR.
LUIZ
ROBERTO
AYOUB,
PROPONENTES:
DR.
ARNON
VELMOVITSKY E DR. LUIZ FELIPE CONDE; MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DRA. EVIE NOGUEIRA E MALAFAIA, PROPONENTES:
DRA. ANA TEREZA BASÍLIO E DRA. ADRIANA BRASIL GUIMARÃES.
Dra. Rita Cortez fez uma comunicação a respeito de um
ofício que foi enviado a Senadora Simone Tebet, pela
Comissão de Direitos Humanos, sobre um parecer elaborado
pelo do Dr. Carlos Roberto Schlesinger acerca do tema
repatriação, extermínio e deportação de pessoas ditas
perigosas.
A
senadora
respondeu
informando
que
encaminhará ao Senado. A outra comunicação foi sobre um
convite do Ministro Edson Fachin para participar da
revisão da Sistematização das Normas Eleitorais, tendo
sido indicado o Dr. André Marques que, na fez um breve
resumo sobre o assunto. Lembrou também sobre a palestra e
o lançamento do Livro Brasil sobre a proteção de Deus,
analisando a laicidade do Poder Judiciário, dia 9 de
outubro. Nada mais havendo a tratar, a presidente da
mesa, Dra. Rita de Cássia Sant’Anna Cortez, agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a sessão a qual
eu, Adriana Brasil Guimarães, secretária dos trabalhos,
lavrei e assino a presente Ata.
Rita de Cássia Sant´Anna Cortez
Presidente Nacional do IAB e Presidente da Sessão

Adriana Brasil Guimarães
3ª Vice-presidente do IAB e secretária da sessão
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