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1ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA DA OAB/SP 

 

Aos 17 de setembro de 2012, às 19h00m, na sede da Ordem dos 

Advogados do Brasil Secção de São Paulo, localizada na Rua Anchieta, 35, 1º andar, 

miniauditório, Centro, São Paulo/SP. 

 

CONVOCAÇÃO: 

Convocados todos os membros da Comissão de Fiscalização e 

Defesa da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo, a 

reunião ordinária foi iniciada às 19h00m, contando com a presença do Presidente, 

e dos membros que assinaram a lista de presença, que passa a integrar esta ata. 

 

ORDEM DO DIA: 

Iniciado os trabalhos, o Senhor Presidente agradeceu a todos os 

membros pela presença, e principalmente por aceitarem o convite de compor esta 

Comissão de grande importância para o exercício da advocacia bandeirante. 

Acrescentou o Senhor Presidente que conta com o apoio de todos para assumirem 

essa destacada missão. 

 

Como premissa, destacou o Senhor Presidente a competência 

desta Comissão, que diferentemente do TED – Tribunal de Ética e Disciplina que 

aconselha e processa disciplinarmente os estagiários e advogados regularmente 

inscritos, esta Comissão tem o condão de fiscalizar aqueles que exercem 

atividades, consultorias jurídicas e todos os atos típicos e privativos da advocacia 

sem que sejam regularmente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do 

Brasil, configurando, na maioria das vezes, o exercício ilegal da profissão, além de 

eventualmente incorrerem em outras práticas delitivas. 

 

Em continuidade aos trabalhos, destacou o Senhor Presidente que 

analisaremos os procedimentos vindos da Diretoria, das Comissões ou do Tribunal 



 
 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E DEFESA DA ADVOCACIA 

 

POOL DAS COMISSÕES – Rua Anchieta, 35 – 1º andar – SP – 01016-900 – Tel. 3244-2000 – www.oabsp.org.br  2 

2 

de Ética, além de analisarmos também denúncias realizadas por inscritos nos 

quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e pela sociedade em geral. Esclareceu, 

ainda, o Senhor Presidente, que para melhor apuração de eventuais práticas 

delitivas, poderão ser realizadas diligências por ele ou por membro por ele 

designado, tudo que melhor for para o deslinde do feito.  

 

Ainda com a palavra, mencionou o Senhor Presidente que 

atuaremos quando provocados, que será através de análise de procedimentos 

internos, ou ainda, poderemos atuar de forma ativa, quando tivermos notícia de 

qualquer fato ou ato que seja objeto desta Comissão. 

 

Para o desenvolvimento dos trabalhos desta Comissão, esclareceu 

o Senhor Presidente que realizaremos reuniões ordinárias mensais, também 

podendo ser realizadas reuniões extraordinárias, se necessário, e mutirões 

presenciais, mas que desde já, quando houver expedientes pendentes de análise, 

qualquer membro poderá comparecer a sede desta Seccional para análise e 

ulterior parecer, devendo o expediente, ser enviado a conclusão posterior da 

Presidência desta Comissão. 

 

Finalizando, o Senhor Presidente mais uma vez agradeceu a 

disponibilidade de todos os membros que compõem esta Comissão, destacando 

que temos que atuar com grande empenho, dedicação e destemor, tudo para 

melhor atender os fins desta Comissão, e especialmente para zelar pelo pleno 

exercício da advocacia. 

 

ENCERRAMENTO: 

Não havendo outros assuntos e ninguém desejando o uso da 

palavra, foi declarado pelo Senhor Presidente encerrado os trabalhos às 20h17, 

ressaltado que será designada a próxima reunião ordinária, no mesmo horário e 

local. A respectiva Ata contém 3 (três) laudas redigidas e confeccionadas por mim, 

Wagner Cavalcante dos Santos, Membro Efetivo, devendo ser lida na próxima 
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reunião e não sendo contestada, será aprovada e publicada para todos os fins. 

 

 

ARLES GONÇALVES JUNIOR 
Comissão de Fiscalização e Defesa da Advocacia da OABSP 

Presidente 
 
 

WAGNER CAVALCANTE DOS SANTOS 
Membro Efetivo 


