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ATA DA 61ª (sexagésima primeira) SESSÃO ORDINÁRIA DA
GESTÃO
2020/2022
DO
INSTITUTO
DOS
ADVOGADOS
BRASILEIROS, REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO ANO DE
2021(DOIS MIL E VINTE E UM) DE FORMA VIRTUAL NA
PLATAFORMA ZOOM
Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e
vinte e um, às dezoito horas, no plenário do Instituto
dos Advogados Brasileiros, reunido virtualmente, na
forma da convocação, em razão da impossibilidade
de reunião presencial em face da Pandemia da Covid-19,
no endereço https://zoom.us/j/94520100585, verificado o
quórum com a presença dos sócios, conforme previsto no
art.54, § 1°, do Regimento Interno, na
forma da
autorização de acesso constante
da
plataforma
utilizada em caráter excepcional, foi declarada aberta
a sessão pelo vice-presidente nacional, Dr. Sérgio
Tostes, em substituição à presidente, Dra. Rita Cortez,
impossibilitada de comparecer em razão de estar
participando de outro compromisso oficial, tendo sido a
mesa composta pela Secretária-Geral, Dra. Adriana
Brasil Guimarães, e pelo Diretor Coordenador das
Comissões, como secretário ad hoc, Dr. Adilson Rodrigues
Pires, a quem a secretaria dos trabalhos foi confiada.
O Dr. Sérgio Tostes cumprimentou a todos e todas,
agradecendo a presença dos sócios e sócias identificados
na plataforma tecnológica emergencial nessa nossa
sexagésima primeira sessão plenária virtual da Casa de
Montezuma. O Presidente em exercício iniciou os
trabalhos solicitando à Secretária-Geral, Dra. Adriana
Brasil Guimarães que procedesse ao anúncio das regras e
recomendações iniciais, o que foi feito como de costume.
A Dra. Adriana, por oportuno, lembrou, também, o modo
de votação das indicações e dos pareceres, com as opções
aprovada/o, rejeitada/o e abstenção.
Em seguida, passou a cumprir a Ordem do Dia, constante
do seguinte:
ORDEM DO DIA
I - COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA:
•
Campanha de Recadastramento. Com a palavra. O Dr.
Bernardo Gicquel informou sobre o início da campanha,
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importante iniciativa, que visa evitar problemas de
comunicação dentro e fora do Instituto. Basta, para esse
fim, preencher a ficha, que não demora mais do que 30
segundos, mas que é de extrema importância. Solicitou
que todos entrem no site do IAB, ambiente seguro e sem
risco sobre os dados coletados. Os funcionários estão
cientes e treinados para prestar os esclarecimentos
necessários. A Dra. Adriana lembrou que o cadastramento
também atende às exigências da LGPD. O Dr. Sérgio Tostes
reforçou as informações. A pedido da Dra. Rita, a Dra.
Adriana informou sobre a criação da Comissão de Trânsito
e Mobilidade Urbana.
II- POSSES
1.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DR. LUIS ROSENFIELD
PROPONENTES: DR. ADILSON RODRIGUES PIRES E DRA. ANGELA
DIAS MENDES.
Após o compromisso de posse, o proponente, Dr. Adilson
fez a apresentação de praxe, informando que foi
apresentado ao Dr. Luís Rosenfield pela Dr. Angela Dias
Mendes, que indagou se ele se oporia a propor a admissão
do Dr. Dr. Luís, assim como a da Dra. Marissol, ao que
o
proponente
concordou
solicitando
lhe
fossem
apresentados os currículos dos dois. Ao ler os
documentos, vendo a qualificação dos candidatos,
imediatamente, sugeriu que levasse aos dois a Ficha de
Admissão para preenchimento. Disse que o Dr. Luís tem
uma formação filosófica e que vem desenvolvido pesquisas
importantes nessa área, que se estende ao Direito. É
professor universitário, mas que deixará por conta da
Dra. Angela fazer esse complemento. Destacou que o Dr.
Luís dará grande contribuição à Comissão de Direito e
Filosofia deste Instituto, hoje presidida pelo eminente
Desembargador, Dr. André Fontes, que tem como vicepresidente a não menos eminente Dra. Maria Lúcia Girão.
Ao final, deu às boas vindas ao novo sócio, colocandose ao dispor para o que precisasse. Na sequência, a Dra.
Angela Mendes leu o currículo do Dr. Luís Rosenfield
que, em seguida, disse que procura estudar o processo
de conformação do estado brasileiro e de um estado
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democrático. Complementou dizendo que é uma honra
participar desse seleto grupo neste dia, data da
instalação (tentativa) de Estado Novo. Desenvolve
estudos sobre o eminente Francisco Campos, ilustre
jurista,
considerando
esse
trabalho
uma
grande
contribuição que pode dar ao Direito brasileiro.
2.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DRA. MARISSOL BARBOSA DE SOUZA PINHEIRO
PROPONENTES: DR. ADILSON RODRIGUES PIRES E DRA. ANGELA
DIAS MENDES.
Em seguida à leitura do Termo de Posse, o Dr. Adilson
saudou a Dra. Marissol, destacando as suas qualidades
como especialista em propriedade intelectual. Oriunda
do Rio Grande do Norte, já esteve no Rio, onde fez seu
curso de Direito e rodou o mundo, como, por exemplo,
Portugal, onde fez seu mestrado e está em conclusão do
doutorado. Saudou a nova consócia e saudou, também, a
Dra. Vera Regina, que tomaria posse em seguida. Após a
sua fala, devolveu a palavra ao Dr. Tostes, que convidou
a Dra. Angela a fazer a sua saudação à Dra. Marissol. A
Dra. Angela saudou a Dra. Marissol Pinheiro, que, além
de advogada, é mestre e doutoranda pela Universidade de
Lisboa e, ainda, exerce a assistência de pesquisa no
INPI. Na área acadêmica, é excelente professora e tem
recebido inúmeros convites para participação em obras
acadêmicas.
É,
também,
orientadora
de
diversos
mestrandos e pesquisadores. Em um café antes da
pandemia, revelou o seu amor pela advocacia e pelo
Direito. A Dra. Marissol, por seu turno, disse que hoje
é um dia triste, em virtude da parda de um grande amigo.
Em sua saudação, disse que o doutorado que faz diz
respeito à História do Direito. Encontrou uma obra na
OAB muito interessante, que, entre outras coisas, fala
que o Direito deve retomar a ideia de Justiça. Em outra
oportunidade, leu um trecho do livro, em que Montezuma
faz menção à criação do IAB, como instituição
unificadora da prática forense. O IAB já nasce enorme,
cheio de comprometimento. Sempre foi lutadora e se disse
reconhecida pelo ingresso no IAB, o que lhe dá fôlego e
ânimo para continuar lutando. O presidente disse que o
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Instituto se renova com dois grandes talentos e espera
pela grande contribuição que os dois darão as suas
comissões.
3.MEMBRO HONORÁRIO (Professora Universidade Federal de
Florianópolis)
PROPOSTO: DRA. VERA REGINA PEREIRA DE ANDRADE
PROPONENTE: DRA. MARCIA DINIS.
Após a leitura da Termo de Posse, a Dra. Márcia Dinis
cumprimentou a todos e deu as boas-vindas à Dra. Vera
Regina. Agradeceu ao Dr. Luís Rosenfield a doação do
livro, ao mesmo tempo em que enalteceu o acervo do IAB.
Acrescentou que a Dra. Vera e o Dr. Marcelo Semer também
doaram livros à biblioteca. Disse que hoje é um dia de
“enriquecimento lícito”. Elogiou a Dra. Vera, que
representa hoje no Brasil o ápice da criminologia. Uma
professora corajosa e competente, no nível do Dr.
Cirino. O seu conhecimento, que já nos enriquece há
tantos anos, vai ter a oportunidade de contribuir agora,
também, como Instituto. Saudou sua filha, Lara, dizendo
que espera recebê-la também como sócia da Instituto.
Leu rapidamente, parte do currículo da Dra. Vera.
Informou que é conhecida como uma das maiores
criminalistas da América do Sul. Acrescentou que está
formando na Comissão de criminologia um seleto grupo de
resistência contra o afã punitivo. Finalizou que todos
da Comissão de Criminologia foram alunos ou orientandos
ou colegas de academia da Dra. Vera Regina. Novamente
agradeceu a generosidade em aceitar o convite para
dedicar sua competência aos estudos no IAB. O Dr. Sérgio
destacou a capacidade de trabalho da Dra. Márcia como
presidente da Comissão e como Diretora da Biblioteca do
IAB. Com a palavra, a Dra. Vera Regina cumprimentou a
todos e disse que o primeiro verbo que ela gostaria de
conjugar é o verbo saudar e, assim, ao Dr. Sérgio Tostes,
aos dois secretários, aos empossados, a todos os
presentes, alguns grandes amigos, aos seus filhos Lara
e Mateus, à mãe, que não pôde estar presente, mas a mais
importante saudação e agradecimento deve ser dirigida à
Dra. Márcia Dinis, por quem tem grande admiração. Sentese distinguida pela indicação. Reverenciou a história

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

do Instituto, com quase dois séculos de existência,
sempre na defesa dos direitos fundamentais, contra a
incompletude da nossa sociedade, incapaz de evitar as
barbáries que estamos assistindo no Brasil no momento
atual. Lembrou que ouviu a Dra. Márcia e a Dra. Rita,
que falaram sobre a importância da comissão que se
inaugurava. Todos se referiram à dificuldade dos
trabalhos relativos à criminologia, árduo e resistente.
Agora temos um espaço próprio para caminhar juntos e
com mãos gigantes. Finalizou elogiando a Dra. Ester
Kosowski
que
abriu
caminho
para
o
estudo
da
criminologia. Homenageou, também, o Dr. Nilo Batista.
Com os dois aprendeu muito em toda a sua vida. O Dr.
Sérgio disse que já antevê o belo trabalho que a Dra.
Vera dará ao IAB e se une à homenagem à Dra. Ester
Kosowski.
III - INDICAÇÕES
1- Indicação nº 091/2021 sobre alterações nas alíquotas
do Imposto de Importação
Autor da Indicação: Dr. Adilson Rodrigues Pires
Matéria: Análise do Projeto de Lei nº 537/2021, que
dispõe sobre condições e limites aplicáveis às
alterações de alíquotas do Imposto de Importação de
produtos estrangeiros.
Palavras-chave: Projeto de lei nº 537/2021. Imposto de
Importação. Alíquotas. Alterações. Motivação. Limites.
Condições. Consulta pública. Desenvolvimento nacional.
Indústria nacional. Tratados internacionais.
O Dr. Adilson ressaltou que o Imposto de Importação tem
grande importância para a economia nacional e que os
critérios adotados para as alterações das alíquotas não
têm seguido parâmetros razoáveis, dependendo, o mais
das vezes, de provocação de setores econômicos que
desejam incentivar ou desestimular a entrada de produtos
estrangeiros no país. Por isso, esperava que a plenária
aprovasse a pertinência, o que permitiria à Comissão de
Direito
Financeiro
e
Tributário
o
estudo
mais
aprofundado do tema e a análise do PL. Colocada em
votação, a Indicação foi aprovada.
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2- Indicação nº 092/2021 sobre paridade de preços do
petróleo
Autor da Indicação: Dr. Bernardo Gicquel
Matéria: Análise do Projeto de Lei nº 750/2021 e o
impacto da política de paridade internacional em 2016,
que traz o dólar como referência para o preço do
petróleo, inclusive o produzido no Brasil.
Palavras-chave: Projeto de lei nº 750/21. Política de
paridade internacional. Preço do petróleo. Dólar.
Petróleo produzido no Brasil. Com a palavra, o Dr.
Bernardo ressaltou que a sociedade brasileira tem
enfrentado o grande problema do aumento descontrolado
dos preços do petróleo. Os preços internacionais estão
num patamar alto, mas a nossa participação no processo
não tem sido respeitada, uma vez que os preços atendem
mais aos interesses dos acionistas do que ao consumidor.
Colocada em votação, a Indicação foi aprovada. O Dr.
Sérgio destacou a preocupação do Instituto com temas
atuais e não só com temas teóricos. Com 178 anos, o
Instituto cada vez mais se renova, concluiu.
IV - PARECERES
Parecer na Indicação nº 089/2021
Autora da Indicação: Dra. Leila Pose Sanches
Matéria: Análise do Projeto de Lei Complementar nº
157/2021, do Senado Federal, que autoriza o Poder
Executivo a criar a Região Administrativa Integrada de
Desenvolvimento Sustentável da Costa Verde/RJ (RIDES) e
o Programa Especial de Desenvolvimento do Polo Turístico
integrado pelos Municípios de Angra dos Reis, Paraty e
Mangaratiba.
Palavras-Chave: Violação de competência do Executivo.
Violação do Pacto Federativo. Municipalização de
Unidades de Conservação. Violação de direitos de povos
indígenas e comunidades tradicionais. Estação Ecológica
de Tamoios. Usinas Nucleares. Angra dos Reis. Paraty.
Mangaratiba. Patrimônio natural mundial. Violação de
compromissos internacionais do Brasil.
Relator: Dr. Paulo de Bessa Antunes, da Comissão de
Direito Ambiental. O Dr. Paulo de Bessa Antunes iniciou
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cumprimentando todos os presentes à plenária. Informou
que promoveu uma reunião extraordinária para estudar a
questão. Há dois projetos de lei complementar, que
tratam do mesmo tema, um no Congresso Nacional e outro
na ALERJ. O projeto em curso no Congresso pretende criar
uma microrregião administrativa, composta de alguns
municípios fluminenses. O PL transfere poderes de
administrar para as administrações locais, desde que
assim o desejem. A comissão entendeu que o Poder Federal
não pode permitir essa transferência. Há outras questões
ainda mais graves, entre as quais algumas relativas a
estações ecológicas, “rachadas” pelo autor do PL. E,
também, zonas de amortecimento são retiradas do entorno
de proteção das ilhas, gerando problemas e impedindo
que se alterem as condições essenciais de proteção das
áreas. O governo anunciou que criará uma terceira usina
nuclear, ou seja, ele vai aumentar a população das
ilhas, segundo disse a Comissão de Direito Ambiental.
Outro
ponto
relevante
diz
respeito
a
tratados
internacionais firmados pelo Brasil, que dão àquela área
a condição de patrimônio a ser preservado, não fazendo
sentido pensar em levar turistas para uma ilha que deve
ser degradada com a ocupação prevista. Paraty também
integra o patrimônio da Unesco. Não houve, igualmente,
a oitiva da população desses locais, o que está previsto
na Convenção 69, da ONU. O Dr. Sérgio Tostes realçou a
qualidade do parecer. O Dr. Miro Teixeira, pediu a
palavra para aplaudir o parecer e afirmou que, se esse
projeto for aprovado, temos que ir à Justiça, dados os
interesses, inclusive imobiliários, envolvidos no
projeto. Um deles trata da reabertura do jogo no Brasil.
Incitou o Dr. Paulo de Bessa a se preparar para acionar
o MP ou outro órgão competente com o fim de tentar
barrar o PLP. O Dr. Antônio Seixas saudou o presidente
da comissão pela verdadeira aula contida no parecer. O
Dr. Sérgio Sant’Anna, com a palavra, cumprimentou a
todos e a todas pelos belos discursos ouvidos. Elogiou
o parecer e disse que ele não necessita de maiores
comentários. Complementou dizendo que a alusão feita à
Alerj recomenda o encaminhamento do parecer àquela Casa.
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A Dra. Leila, fora do Brasil, sufragou o parecer de
autoria do Dr. Paulo de Bessa através da Secretária,
Dra. Adriana. Colocado em votação, o parecer foi
aprovado.
V - PROPOSTAS DE SÓCIOS PARA SEREM LIDAS:
1.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DR. ÁLVARO KLEIN
PROPONENTE:
DRA. CARMELA GRÜNE E DR. JORGE RUBEM
FOLENA DE OLIVEIRA.
2.MEMBRO HONORÁRIO (Juiz do Tribunal de Justiça do RJ)
PROPOSTO: DR. ANDRÉ LUIZ NICOLITT
PROPONENTE:
DRA. MARCIA DINIS
3.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DR. ÉRICK VANDERLEI
MICHELETTI
FELICIO
PROPONENTES: DR. JORGE RUBEM FOLENA DE OLIVEIRA E DRA.
LUCIANA BARCELLOS SLOSBERGAS.
4.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO NEVES
PROPONENTE: DR. SERGIO FRANCISCO CARLOS GRAZIANO
SOBRINHO.
5.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DR. FERNANDO MENESCAL KALACHE
PROPONENTES: DR. SERGIO FRANCISCO DE AGUIAR TOSTES E
DR.EDUARDO ANTONIO KALACHE
6.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DRA. LUCÍOLA MARIA DE AQUINO CABRAL
PROPONENTE: DR. PAULO DE BESSA ANTUNES
7.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DR. LUIZ FERNANDO DA SILVA GIESTA
PROPONENTE: DR. PAULO DE BESSA ANTUNES
8.MEMBRO HONORÁRIO (Procuradora da Justiça do Trabalho)
PROPOSTO: DRA. MARIA APARECIDA GUGEL
PROPONENTES: DR. JOELSON COSTA DIAS E DR. LUÍS ANTÔNIO
CAMARGO DE MELO.
9.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DRA. MARILDA DE PAULA SILVEIRA
PROPONENTE: DR. JOELSON COSTA DIAS
10.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DR. MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA.
PROPONENTE: DR. ANTÔNIO LAÉRT VIEIRA JÚNIOR
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11.MEMBRO HONORÁRIO (Desembargador do TRT 4ª Região Porto Alegre)
PROPOSTO: DR. MARCELO JOSÉ FERLIN D`AMBROSO
PROPONENTES: DRA. CARMELA GRÜNE E DR. PAULO JOEL BENDER
LEAL E DR. JORGE RUBEM FOLENA DE OLIVEIRA.
12.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DR. RICARDO BRUNO DA SILVA
PROPONENTE: DR. ILAN LEIBEL SWARTZMAN
13.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DR. RICARDO OLIVEIRA DE MENEZES
PROPONENTES: DR. ALEXANDRE FRANÇA BASTOS E DR. DANIEL
FELIPE APOLÔNIO
14.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DRA. SYLVIA CHAVES DA SILVA RAMOS
PROPONENTES: DRA. VÂNIA SICILIANO AIET E DRA. RITA DE
CÁSSIA SANT'ANNA CORTEZ.
15.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DR. THADEU DE JESUS E SILVA
PROPONENTES: DR. ANDRE AUGUSTO MALCHER MEIRA
O presidente, Dr. Sérgio Tostes, anunciou que as
propostas se encontram no site do IAB à disposição de
todos para conhecimento.
VI - PROPOSTAS DE SÓCIOS PARA SEREM VOTADAS:
1.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DR. CARLOS ALEXANDRE O´DONELL MALLET
PROPONENTE: DRA. MARCIA DINIS. Aprovado.
2.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DR. CLÁUDIO HENRIQUE DE CASTRO
PROPONENTE: DR. ANDRÉ AUGUSTO MALCHER MEIRA. Aprovado.
3.MEMBRO HONORÁRIO (JUIZ FEDERAL)
PROPOSTO: DR.GABRIEL DE JESUS TEDESCO WEDY
PROPONENTES: DR. FREDERICO PRICE GRECHI
E DR.
FABRÍCIO FERNANDES DE CASTRO. Aprovado.
4.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DR. JOÃO BOSCO WON HELD GONÇALVES DE FREITAS
FILHO. Aprovado.
PROPONENTES: DR. JOSE RICARDO PEREIRA LIRA E DR. ARNON
VELMOVITSKY. Aprovado.
5.MEMBRO EFETIVO
PROPOSTO: DRA. MARIA NAZARETH DA PENHA VASQUES MOTA.

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

PROPONENTE: DRA. MARCIA DINIS.Aprovado.
VII - ATAS:
PARA LEITURA: Ata da 60ª Sessão Ordinária Virtual do
IAB realizada em 03/11/2021.Aprovada por unanimidade.
VIII - LISTA DE DOAÇÕES À BIBLIOTECA DANIEL AARÃO REIS

Doação dos Consócios Fábio Luiz Gomes e Fabiola Vianna
Morais
GOMES, Fábio Luiz (coord.). Saneamento básico:
aspectos jurídicos. São Paulo: Almedina, 2021.
GOMES, Fábio Luiz. Iconografia da vida. Porto Alegre,
RS: Núria Fabris,2021.
Doação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais – Escola do Legislativo - Núcleo de Estudos e
Pesquisas
CADERNOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO. Belo Horizonte:
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Escola do Legislativo,v. 21, n. 36, jul./dez. 2019.
CADERNOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO. Belo Horizonte:
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Escola do Legislativo,v. 22, n. 37, jan./jun. 2020.
Doação da Associação dos Advogados de São Paulo – AASP
BOLETIM. São Paulo: AASP, n. 3136, out. 2021.
Doação do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro
REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. Rio de Janeiro: MPRJ, n. 79, jan./mar. 2021.
O presidente agradeceu as doações. A Dra. Adriana
anunciou os próximos eventos de iniciativa do IAB e
outros, nos quais o Instituto se faz representar e/ou
apoia. E, às dezenove horas e quarenta e cinco minutos,
nada mais havendo a ser tratado, o Presidente em
exercício deu por encerrada a 61ª Sessão Ordinária
Virtual, embora concitando àqueles que desejassem se
manifestar de alguma forma que o fizessem. Afirmou,
ainda, saudando os novos associados, que, se aprovado o
PL mencionado pelo Dr. Paulo de Bessa Antunes, teremos
uma grande perda para o santuário ecológico do Estado
do Rio de Janeiro. Agradeceu, mais uma vez, a presença
de todos. Em seguida, o Dr. Carlos Eduardo Machado pediu
a palavra para falar sobre o projeto de alteração do
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Código Penal, estudo no qual representa o IAB, e pediu
a colaboração de todos os que puderem e desejarem. O
Dr. Castellar saudou, especialmente, a Dra. Vera Regina,
uma referência no Direito Penal e na Criminologia. Disse
que pode retomar o assunto referido pelo Dr. Carlos
Eduardo e agradeceu a referência ao seu nome. A Dra.
Lenice Kelner pediu a palavra para dizer que o IAB se
torna mais grandioso com o ingresso da Dra. Vera Regina.
A sua trajetória foi brilhante e a ela estendeu a mão a
ela e a muitas outras pessoas. O Instituto ganha com a
sua admissão e, por isso, hoje é uma grande noite. Para
constar, eu Adilson Rodrigues Pires, secretário ad hoc,
lavrei a presente ata, que vai por mim assinada, assim
como pelo Dr. Sérgio Tostes, Presidente em exercício da
sessão.

Sérgio Tostes
1º Vice-Presidente do IAB e Presidente em exercício da
Sessão

Adilson Rodrigues Pires - Diretor secretário
coordenador das comissões e Secretário ad hoc da
Sessão

