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CARTA DA PRESIDENTE 
 

 
Brasília, 26 de março de 2021.  

 
Srs. Associados, 

 
Aristóteles dizia que há apenas uma maneira de evitar críticas: não faça nada, não diga 
nada, e não seja nada, significando que é praticamente impossível escapar da crítica, a 
menos que você seja tão insignificante que não desperte o interesse de ninguém.  

 
Certamente os cargos de presidente e diretor de uma entidade como a ANPPREV não são 
algo insignificante, fosse assim não despertariam tanto interesse e não estariam cercados 
de tantas artimanhas para a destituição de quem os ocupa.  

 
Como para alcançar esse objetivo fake news passaram a ser fartamente disseminadas para 
dificultar a informação e colher os frutos da desinformação, apresento abaixo os seguintes 
esclarecimentos, no sentido de resgatar informações verdadeiras já prestadas aos 
associados ao longo de 2020 e 2021 (pelos meios de comunicação disponíveis: carta, e-
mail e WhatsApp), PARA QUE O MAL, ENFIM, NÃO POSSA PREVALECER. 

 
 Anotando que os documentos numerados estão anexados à presente e que os sublinhados 
estão disponíveis no site da ANPPREV-Área Restrita, oriento que para acessar estes 
últimos, basta clicar sobre cada um. 

 
1. DAS LICENÇAS MÉDICAS 

 
Duas licenças médicas (docs. 1 e 2) recomendaram repouso e afastamento das minhas 
atividades profissionais no período de 3/3/20 a 9/4/20 por depressão, ansiedade e 
insônia. Desobedecendo a recomendação médica, representei a ANPPREV na 
Conferência Nacional da Mulher Advogada, organizada pela OAB em Fortaleza/CE de 
05 a 06/3, e realizei a Reunião Técnica Estadual da ANPPREV/Bahia, na cidade de 
Salvador, no dia 12/3/20.  

 
A DESOBEDIÊNCIA FOI NO INTERESSE DA ANPPREV. O convite para a 
Conferência foi feito pelo Presidente Nacional da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz (doc. 3); 
as despesas de hotel e passagens aéreas já estavam pagas não eram reembolsáveis; e 
estávamos num momento de riscos aos honorários em projetos em curso no Congresso 
Nacional e contra os quais a parceria da ANPPREV com a OAB era (e permanece) 
fundamental.  

 
Quanto à reunião da Bahia, tratava-se da 10ª Reunião Técnica Estadual da ANPPREV. 
Organizada desde dezembro/19, as passagens aéreas e hotel também já estavam pagos e 
não eram reembolsáveis e o cancelamento do salão do evento implicaria em multa de 
100% do valor estimado, R$ 15.000,00 (doc. 4).  

 
Conforme parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica da ANPPREV, as viagens 
(e suas despesas - que se limitaram a alimentação e deslocamentos), não configuraram a 
prática de irregularidades. Pelo contrário, foram feitas no cumprimento das obrigações da 

https://youtu.be/yBZ2L1V6TIY
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309181717_10--nt-plutarco-sobre-viagens-em-licenCa-medica_compressed.pdf
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presidência determinadas no art. 30, III, do Estatuto e buscaram privilegiar a pauta e os 
interesses da Associação.  

 
SOMENTE A IGNORÂNCIA OU MÁ-FÉ PODE LEVAR ALGUÉM A ROTULAR 
TAIS ATIVIDADES COMO “VIAGENS DE TURISMO”. Até porque a Conferência 
ocorreu em horário integral (manhã, tarde e adentrando a noite durante dois dias seguidos) 
e a Reunião Técnica durou 6 horas ininterruptas e foi seguida de jantar oferecido aos 
associados que se encerrou à 01:00 hora da madrugada (basta ouvir os quase 30 
associados presentes). Além disso, Fortaleza e Salvador estavam sob medidas de 
contenção da Covid-19, sendo simplesmente impossível fazer turismo em viagens tão 
curtas, nas quais se trabalha tanto e ainda correndo risco de vida (docs. 5 e 6).  

 
O mesmo ocorre com o rótulo “milionários” para os gastos das viagens. Muito longe de 
“milionárias”, a Conferência representou R$ 7.702,20 para dois participantes da 
ANPPREV e a Reunião Técnica ANPPREV/BA custou R$ 27.751,29, nestes incluídos o 
aluguel do salão do evento, jantar reservado para 35 associados e o deslocamento e 
hospedagem de 5 palestrantes/organizadores (doc. 7). 

 
Outra deslavada MENTIRA é afirmar que “a presidente se recusou a pagar os 
funcionários”. Afinal, os pagamentos dos funcionários da ANPPREV foram ordenados 
pelo vice-presidente em exercício, eis que mensalmente ocorrem no quinto dia útil, 
coincidindo com o período das licenças médicas (3/3/20 a 9/4/20) em que as senhas 
bancárias da presidente para movimentações e pagamentos permaneceram, naturalmente, 
bloqueadas.  

 
Neste ponto FALTOU A HONESTIDADE de revelar que ATO DE GESTÃO NÃO SE 
CONFUNDE COM ATO DE REPRESENTAÇÃO.  

 
2. DAS DESPESAS DO PRESIDENTE DA ANPPREV  

 
Os estatutos sociais da ANPPREV sempre PROIBIRAM o pagamento de remunerações 
em decorrência do exercício de cargos eletivos. Inclusive para o cargo de Presidente. 

 
Mas apesar da proibição, historicamente os Presidentes da ANPPREV sempre foram 
remunerados, até que em 2008 o Conselho Fiscal, visando dar caráter de “legalidade” ao 
pagamento, editou o seu Regimento Interno do Conselho Fiscal estabelecendo no art. 
5º, inciso VII, que lhe competia “examinar as despesas da entidade destinadas ao 
cumprimento de seus propósitos institucionais, destacando-se dentre elas as relativas”  
“a concessão à presidência de ajuda de custo, a título de representação, para transporte, 
alimentação e moradia, em função do exercício do cargo, cujo valor será correspondente 
ao do Cargo de Natureza Especial – CNE percebido pelo Procurador-Geral Federal. 

 
Muito embora o Conselho Fiscal jamais tivesse competência para regulamentar essa 
matéria e nem pudesse legislar para autorizar aquilo que o Estatuto proibia, os 
pagamentos continuaram a ser efetuados sem qualquer comprovação da realização de 
despesas.  

 
Foi então que sobreveio o novo Estatuto da ANPPREV, em vigor a partir de 2017, que 
em seu art. 63 estabeleceu que “as despesas do Presidente, comprovadamente realizadas, 
para o exercício de suas atividades terão seu pagamento normatizado no Regulamento” 

https://anpprev.org.br/redactor_data/20200626195804_11.12.2008_regimento-interno-conselho-fiscal_compressed.pdf
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ao tempo em que manteve a vedação anterior quanto à REMUNERAÇÃO nos seguintes 
termos: “o exercício de qualquer cargo ou função nos órgãos da ANPPREV não será 
remunerado” (art. 6º). 
 
Assim sendo, é IMPERDOÁVEL, para quem conhece um pouco do que diz o Estatuto, 
confundir PAGAMENTO DE DESPESAS com REMUNERAÇÃO pelo exercício do 
cargo. 
 
Não obstante ser clara a distinção, a REMUNERAÇÃO do Presidente continuou sendo 
paga da mesma maneira histórica, isto é, à revelia da proibição estatutária, ora reafirmada 
no art. 6º do novo Estatuto, pois continuou sem a comprovação da vinculação da despesa 
às atividades da presidência e sem a anulação da autorização ilegal constante do 
Regimento Interno do Conselho Fiscal, não havendo, portanto, como concebê-la, em 
hipótese alguma, como o PAGAMENTO DE DESPESAS do art. 63.  
 
Tal procedimento irregular perdurou até 01/4/2019, data da posse da atual gestão, que o 
suspendeu imediatamente, passando a exigir as devidas comprovações da realização de 
despesas bem como tratou de editar o ATO REGULAMENTAR CONEX 01/2019, de 
26/06/2019, com efeitos a partir de 01/4/2019, e que foi elaborado por dois diretores 
suplentes eleitos para a atual gestão, Dr. Júlio da Costa Barros e Dr. José Renato de Lara 
e Silva, objetivando maior transparência.  
 
Nos termos desse ATO CONEX 01/2019, devidamente aprovado pela diretoria eleita em 
2019, as despesas do presidente necessárias ao estrito desempenho das suas funções 
institucionais político-representativas e de gerenciamento superior: (i) passaram a ser 
pagas por intermédio de cartão de crédito corporativo (art. 1º) ; (ii) até o limite do cargo 
DAS-5 (art. 1º); (iii) para atender despesas elencadas no art. 2º, parágrafo único; e (iv) 
mediante a apresentação de notas fiscais ou recibos (art. 3º).  
 
Tudo isso foi respeitado pela atual presidência, pois conforme o Parecer do Conselho 
Fiscal sobre as contas de 2019, suas contas foram aprovadas, tendo o Conselho Fiscal 
MERAMENTE APONTADO A FALTA DE ALGUMAS NOTAS FISCAIS, o que foi 
prontamente respondido através do Ofício 002/2020/PRES/ANPPREV. 
 
Referido Oficio informou que parte das notas exigidas não competia à presidência 
apresentar, que outras não foram emitidas, e que o Conselho Fiscal poderia proceder a 
fiscalização das respectivas despesas através das faturas do cartão de crédito corporativo 
que já estavam na sua posse,  o que está confirmado pelo parecer jurídico emitido pela 
assessoria jurídica da ANPPREV e também pelo  ATO REGULAMENTAR CONEX 
2/2020, editado para preservar a transparência e garantir agilidade nas atividades da 
presidência. 
 
Ambos asseguram que “extratos do cartão de crédito corporativo tem a mesma 
função dos recibos e notas fiscais para efeito da comprovação das despesas cobertas 
pela verba indenizatória”, “realizando de forma ampla a finalidade a que se propõe 
o art. 63 do Estatuto da associação, isto é, a comprovação das despesas do presidente 
da ANPPREV no exercício das suas funções”.  
 
Examinados (a) o Parecer do Conselho Fiscal; (b) o ATO REGULAMENTAR CONEX 
01/2019; (c) o Ofício 002/2020/PRES/ANPPREV; (d) o parecer jurídico sobre o tema; e, 

https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309224132_ato-regulamentar-conex-01_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309181002_02-parecer-do-cf_2019_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309181002_02-parecer-do-cf_2019_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309180846_04-ofIcio-pres.-anpprev-002_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210324102045_nota-tEcnica-do-escritOrio-de-advocacia-mendes-plutarco-sobre-a-natureza-juridica-do-ato-regulamentar-conex-n-02-2020_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210324102045_nota-tEcnica-do-escritOrio-de-advocacia-mendes-plutarco-sobre-a-natureza-juridica-do-ato-regulamentar-conex-n-02-2020_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309224151_ato-regulamentar_conex-no-2_2020_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309224151_ato-regulamentar_conex-no-2_2020_compressed.pdf
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(e) o ATO REGULAMENTAR CONEX 02/2020, comprovado estará que a atual 
presidência da ANPPREV jamais cometeu qualquer irregularidade nas contas da 
Associação. 
 
Ao contrário, eles provam o quanto esta foi ciosa com o dinheiro da entidade, pois 
revelam que a Associação só custeou para a sua atividade institucional comida, vestuário 
e gasolina (ao contrário do Ato Regulamentar CONEX 01/19 estabelecer muito mais) e 
que a média mensal desse custo foi de R$ 2.915,73, ou seja, muito menos que os R$ 
13.623,39 (valor do DAS-5) previstos no ATO CONEX 01/2019, além de 
INFINITAMENTE menor do que historicamente a ANPPREV sempre pagou a seus 
presidentes: R$ 12.500,00 (sem recibos e comprovantes de vinculação com o exercício 
do cargo) aumentados por reembolsos e repasses múltiplos, os quais poderão ser 
conhecidos a partir da Auditoria externa e independente aprovada na AGE de 10/3/2021. 
 
Assim, não podem existir dúvidas quanto à seriedade e lisura com a qual a atual gestão 
vem conduzindo os destinos da ANPPREV, muito embora a militância espalhadora de 
fake news pretenda fazer crer o contrário. Afinal, as despesas realizadas nesta gestão 
destinaram-se, exclusivamente, ao exercício da atividade institucional. Ao contrário das 
fake news, ao editar o ATO CONEX 01/20109, a atual presidência, com o auxílio do Dr. 
Júlio da Costa Barros e Dr. José Renato de Lara e Silva e o aval do Conselho Executivo 
em sua composição original, providenciou o que nunca havia sido feito: a regulamentação 
das despesas do presidente dando-lhes total transparência.  
 
Ademais, quem nunca praticou desvios não teme Auditorias externas e independentes. 
Tanto é assim que todas as contas desta atual gestão estão passando por Auditorias 
externas com absoluta tranquilidade. Para as contas de 2019 haverá a Auditoria 
aprovada pela AGE de 10/3/2021; e sobre as contas de 2020 já houve Auditoria, sendo 
que seu resultado deverá ser divulgado na Assembleia Geral Ordinária instalada e iniciada 
em 16/3/2021 em conformidade com o art. 24 do Estatuto, mas que foi suspensa por 
determinação do Presidente da AGO ante irregularidades cometidas pelo Conselho Fiscal 
e que deverão ser apuradas e, até, judicializadas.   

 
3. DAS DESPESAS A SEREM AUTORIZADAS PELO PRESIDENTE  

 
O art. 15, incisos I e II, do Estatuto da ANPPREV estabelece que “observadas as 
disposições orçamentárias, a despesa de menor valor, “assim entendida aquela até o 
importe de 1% (um por cento) do orçamento anual, será autorizada pelo Presidente do 
Conselho Executivo” e que a despesa de valor intermediário, “assim entendida aquela a 
partir do limite do inciso anterior até o importe de 20% (vinte por cento) do orçamento 
anual, será autorizada pelo Conselho Executivo”.  

 
Conforme parecer emitido por perito contábil e parecer de auditor externo e 
independente, aplicando-se referido percentual de 1% sobre o valor do orçamento 
aprovado para 2019, que foi de R$ 3.628.425,67 (três milhões seiscentos e vinte e oito 
mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), a presidente da 
Associação poderia autorizar em 2019 despesas de valor até R$ 36.284,25 (trinta e seis 
mil duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) com base no inciso I e 
independente da disposição do inciso II. 

 

https://anpprev.org.br/anp_data/tarefas/202103241823-13-03-2021-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-conjunta-anpprev-e-sinproprev-arquivo-unificado.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210323175250_parecer-da-empresa-de-contabilidade-sobre-art15_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309182349_14--parecer-do-auditor-sobre-art-15-2Ci--28-contrato-oni-29_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309182349_14--parecer-do-auditor-sobre-art-15-2Ci--28-contrato-oni-29_compressed.pdf
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Durante toda a atual gestão, incluído o exercício de 2019, apenas um contrato foi 
autorizado com base no referido art. 15, I.  

 
Foi o contrato com a empresa ONI, ao preço global de R$ 34.800,00 (doc. 8), e de 
propriedade exclusiva dos sócios Henrique Miguel Ayres, Thiago Ramiro Silva 
Fernandes, Herick Marques Ferreira e Barbara Elen Cardoso Silva Costa (doc. 9). 

 
Entretanto, o contrato foi objeto de fake news criadas com dois objetivos espúrios: 
legitimar interferências na atividade da Presidência, boicotar seu trabalho e destruir a 
imagem da presidente perante associados. Alardeou-se, aos gritos, que o contrato havia 
sido assinado com violação ao Estatuto pelo não cumprimento do art. 15, II, e que a 
empresa pertenceria ao filho da presidente.  

 
Porém, fácil se torna provar a insustentabilidade e a falsidade da fake news: Basta ler o 
art. 15 e seus incisos e confirmar pelos documentos apresentados a propriedade da 
empresa e os valores do orçamento aprovado para 2019 e do contrato.  

 
4. DA SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA INICIADA EM 

16/3/20 – CONTAS 2019.  
 

A AGO das contas de 2019 foi instalada em 16/03/2020 na modalidade presencial, 
conforme o art. 18, parágrafo único, do Estatuto. Porém, foi SUSPENSA na mesma data, 
logo após iniciada, sob a justificativa dos riscos trazidos pela pandemia da COVID-19 
(acesse a ata), muito embora todos os representantes estaduais e diretores convocados já 
estivessem presentes; isso sabidamente implicasse no prejuízo de R$ 45.649,56 aos cofres 
da ANPPREV, uma vez que deslocamentos e diárias já estavam pagos (doc. 7); e não 
houvesse à época qualquer decreto governamental proibindo reuniões associativas, tanto 
é assim que ela foi regularmente convocada pelo vice-presidente. 

  
Essa SUSPENSÃO vem sendo prorrogada por dois motivos:  

 
Primeiro, porque perdura a pandemia, agora muito mais recrudescida, EXISTINDO 
DECRETOS EM VIGOR QUE IMPEDEM A ANPPREV DE CONVOCAR SEUS 
ASSOCIADOS A COMPARECER À CONTINUAÇÃO DE UMA ASSEMBLEIA 
PRESENCIAL EM BRASÍLIA COLOCANDO SUAS VIDAS EM RISCO. Brasília 
inclusive está em lockdown.  

 
Segundo, porque é obrigatória sua continuidade na modalidade presencial. No Parecer 
do Conselho Fiscal entregue à AGO desde 16/03/2020, este exigiu documentos fiscais 
que depois não examinou, esperando que a AGO os examinasse no seu lugar.  

 
Ora, a competência originária para exame de documentos fiscais não é da AGO, mas do 
próprio Conselho Fiscal (art. 44). Sendo assim, e minimamente, tal exame só poderá ser 
feito pela AGO com a assistência direta e instantânea do Conselho Fiscal no exato 
momento da deliberação, posto envolver o esclarecimento de dúvidas que lhe compete 
com exclusivamente.  

 
Ademais, na Auditoria externa realizada nas contas do primeiro trimestre de 2019 
(requerida pelo próprio Conselho Fiscal), assim como no Ofício 026/2020/CONSELHO 
EXECUTIVO/ANPPREV, existem divergências com o Parecer do Conselho Fiscal 

https://www.anpprev.org.br/redactor_data/20200518210449_16.03.2020_ata-da-assembleia-geral-ordinaria.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309181002_02-parecer-do-cf_2019_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309181002_02-parecer-do-cf_2019_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309180924_03-auditoria-externa-realizada-nas-contas-de-01-a-03.2019_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309180454_10-ofIcio-ce-026_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309180454_10-ofIcio-ce-026_compressed.pdf
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sobre as quais este precisava se pronunciar e se recusou. Assim, mais uma razão para o 
debate, que lhe permitirá a chance de se explicar diante da AGO. Como não existem 
debates em AGOs virtuais e uma AGO hibrida está impedida pela pandemia, resta esperar 
o momento adequado para a continuação da AGO presencial iniciada em 16/3/2020.  

 
Não se trata, portanto, de recusa do Conselho Executivo em dar continuidade à AGO das 
suas contas de 2019. Trata-se da impossibilidade da sua continuação nas modalidades 
hibrida e presencial ante a pandemia e porque a deliberação sobre documentos não 
examinados pelo Conselho Fiscal exclui a modalidade virtual por necessidade de debate.   

 
A bem da verdade, o Conselho Executivo jamais se recusou a dar continuidade à AGO. 
Os sucessivos adiamentos ocorreram em virtude de persistirem os mesmos motivos que 
determinaram a sua suspensão já no instante da sua instalação. Já naquele momento, a 
justificativa alegada para a SUSPENSÃO dos trabalhos foi justamente a pandemia da 
Covid-19.  
 
Também não se trata de receios. Essa atual gestão não tem nada a esconder nem temer. 
Tanto é que todos os documentos relativos a essa AGO das contas de 2019 estão 
disponíveis no site da ANPPREV.  

 
Para conhecê-los e saber dos fatos envolvidos, basta acessar a área restrita do site da 
Associação. Inclusive, e caso necessitem, estamos todos, diretores e funcionários, à 
disposição para auxiliar na identificação dos documentos e dos pontos importantes. 

 
5. DAS ELEIÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS VAGOS 

 
A já cansativamente relembrada e manipulada renúncia de diretores ocorreu em 
14/04/2020 e o Estatuto da ANPPREV não prevê este tipo de ocorrência e, via de 
consequência, não contém previsão para a realização de eleições parciais para os cargos 
vagos, e muito menos para o exercício de mandatos-tampão.  
 
O que há no Estatuto é a previsão natural da realização de eleições por sufrágio a ocorrer 
em 1º (primeiro) de março e posse no primeiro dia de abril (art. 47); para mandatos de 
três anos a se iniciarem em 1º de abril e findarem em 31 de março dos anos respectivos 
(art. 26); por candidaturas através de chapas abrangendo todos os mandatos; e às quais 
compete apresentar suas metas e programas e indicar as respectivas suplências (art. 48). 
Mas não era o caso.  
 
Diante da não previsão estatutária, far-se-ia necessária a realização de Assembleia Geral 
Extraordinária para decisão dos associados sobre essa lacuna, mas que, porém, somente 
poderia ser realizada na modalidade presencial ante a falta do Regulamento exigido no 
art. 18, parágrafo único, para Assembleias Gerais virtuais e hibridas. 

 
Portanto, a situação exigia atitude firme e imediata, pois a urgência dos compromissos da 
associação não permitia interrupções. 

 
Entretanto, antes de quaisquer medidas do Conselho Executivo - que teria que assumir o 
risco de convocar AGE presencial em meio à pandemia da Covid-19 e em franco 
desrespeito a determinações legais que proibiam a realização de reuniões com pessoas do 
grupo de risco (categoria na qual estão os associados) -, aconteceram três episódios:  
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1. Cinco dias úteis depois da renúncia, o Conselho Fiscal emitiu Ofício 

pretendendo a imediata realização de Assembleia virtual - sem observar que 
não existia Regulamento para sua realização -, e incluiu na pauta a destituição 
de todos atuais membros do Conselho Executivo, inclusive a presidente (doc. 
10);  
 

2. Doze dias úteis depois da renúncia, dois associados, Aluizo Silva de Lucena e 
Roberto Ricardo Mader Machado, apresentaram interpelação pretendendo que 
fossem fechadas as portas da ANPPREV com a entrega das chaves (doc.  11);  

 
3. Em 17/06/2020 oito representantes estaduais e um adjunto, Anderson 

Cavalheiro Muller, Maria Antonietta Duarte Silva, Eni Terezinha Aragão 
Duarte, José Francisco Costa, Cleci Gomes de Castro, Maria da Piedade de 
Fatima Castro, Maria das Graças Lagares de Souza Gratz, Gustavo Castro 
Boia de Albuquerque e Armando Luiz da Silva, plagiando os argumentos da 
renúncia e DECLARANDO-SE ILEGÍTIMOS NOS CARGOS DE 
REPRESENTANTES ESTADUAIS (MAS ATÉ AGORA SEM DEIXÁ-
LOS LIVRES, CONDUTA IMPRESSIONANTE E CONTRADITÓRIA) 
entraram na justiça pretendendo o afastamento definitivo e a perda do cargo 
da presidente e de todos os atuais diretores (ação nº 0717966-
62.2020.8.07.0001, 2ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF). 

 
Não obstante, o trabalho da ANPPREV prosseguiu. Primeiro, porque não podia parar. 
Ademais, ante a regularidade da atuação do Conselho Executivo atestada em parecer 
jurídico emitido pela assessoria jurídica da Associação e porque, diante da ação 
judicial - com seus vários e sucessivos pedidos de tutela de urgência - exauriu-se a via 
administrativa.  

 
A solução juridicamente orientada pelos escritórios de advocacia que prestam assessoria 
à ANPPREV  foi CONTINUAR TRABALHANDO E AGUARDAR O PROVIMENTO 
JURISDICIONAL que, em substituição à Assembleia (com seus riscos à vida dos 
associados e violação a normas legais de isolamento), BEM E DA MELHOR FORMA 
supriria a lacuna estatutária determinando eleições suplementares para mandatos-tampão, 
ou, conforme o interesse dos autores da ação e do Conselho Fiscal (doc. 10), ordenando 
eleições totais e extinguindo-se toda a atual gestão. 

 
A solução judicial foi dada em 03/2021 por sentença que (i) não afastou a presidente e 
diretores democraticamente eleitos e que continuaram trabalhando; e; (ii) ordenou a 
realização de eleição suplementar para ocupação, por mandato-tampão, de 6 (seis) cargos 
vagos. 

 
Referida solução, que atende os interesses da ANPPREV e não foi por esta objetada 
através de recursos, está sendo cumprida. As eleições estão convocadas por edital e 
esperamos que o processo eleitoral transcorra com respeito e dignidade.   

 
6. DO FUNCIONAMENTO DO ATUAL CONSELHO EXECUTIVO  

 
Fosse irregular a situação funcional do atual Conselho Executivo, este teria sido afastado 
por ordem judicial na ação judicial nº 0717966-62.2020.8.07.0001 como foi requerido. 

https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309181750_09--nt-plutarco-orientando-posse-dos-suplentes_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309181750_09--nt-plutarco-orientando-posse-dos-suplentes_compressed.pdf
https://www.anpprev.org.br/redactor_data/20210312190854_edital-eleicoes.pdf
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Tal, entretanto, não aconteceu. O Juízo negou o pedido formulado, pois manteve nos 
cargos a presidente e todos os atuais diretores democraticamente eleitos, tendo somente 
determinado eleições para preenchimento de 6 (seis) cargos vagos. 

 
Respaldado por orientações jurídicas, dentre elas o parecer jurídico emitido pela 
assessoria jurídica da ANPPREV acima mencionado, o Conselho Executivo prosseguiu 
com seu trabalho e jamais houve solução de continuidade nas atividades da entidade ou 
prejuízo aos associados, o que pode ser confirmado pelo Relatório de Atividades do 
Conselho Executivo- exercício 2020, acessível no site da ANPPREV (Login - Área 
Restrita).  

 
Dele pode-se concluir não somente que o Conselho Executivo permaneceu cumprindo 
suas funções, mas que poucos podem fazer muito, basta ter compromisso. Além disso, 
que o Estatuto da ANPPREV pode e deve ser revisto ao estabelecer que o Conselho 
Executivo será composto por 11 cargos (art. 26). Para a manutenção dos objetivos sociais 
da ANPPREV, não é necessário um número tão elevado de diretores.  

 
Na verdade, para a ANPPREV crescer e se manter competente, não são muitos diretores 
que importam, mas a visão de que mudanças estruturais podem contribuir sem que isso 
afete a sua eficiência; e que muitos profissionais ocupando cargos iguais, bastante 
similares e até não essenciais, não significa mais produtividade, engajamento e 
motivação. Pode significar apenas mais despesas.  

 
Por fim, comunico que pela primeira vez na história da ANPPREV, o Conselho Executivo 
está providenciando a inclusão no site (Área Restrita) dos documentos mais importantes 
da Associação de modo a garantir absoluta transparência em todas as suas ações, inclusive 
quanto a receitas e despesas.  

 
Diante disso, encareço aos associados que procurem acessar tais documentos para que 
tenham pleno conhecimento de como está sendo gerida a entidade e como está sendo 
empregado o dinheiro das suas contribuições. 
 
Destarte, agradecendo a confiança depositada na atual gestão, coloco-me à disposição de 
todos para quaisquer outros esclarecimentos.  

 
Atenciosamente, 

 

 
Thelma Suely de Farias Goulart 

Presidente 

https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309181750_09--nt-plutarco-orientando-posse-dos-suplentes_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309181750_09--nt-plutarco-orientando-posse-dos-suplentes_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309182214_01-relatOrio-de-atividades-do-ce-2020_compressed.pdf
https://anpprev.org.br/redactor_data/20210309182214_01-relatOrio-de-atividades-do-ce-2020_compressed.pdf
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OAB suspende trabalho após
advogada com covid-19 participar de
evento
Antes do encontro, que ocorreu nos dias 5 e 6 de março, no Ceará, a
advogada viajou para a Europa

AE Agência Estado

postado em 16/03/2020 15:43

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) anunciou que vai dispensar
seus funcionários das atividades presenciais após identificar que uma
mulher diagnosticada com o novo coronavírus participou de um
Congresso para quase 3 mil pessoas organizado pela entidade, no início
do mês. Antes do encontro, que ocorreu nos dias 5 e 6 de março, no
Ceará, a advogada viajou para a Europa.

"A diretoria da OAB Nacional foi informada que uma participante da
Conferência Nacional da Mulher Advogada, que aconteceu nos dias 5 e 6

https://www.correiobraziliense.com.br/autor?termo=agencia-estado
https://wa.me/?text=OAB+suspende+trabalho+ap%C3%B3s+advogada+com+covid-19+participar+de+evento%20https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/03/16/interna-brasil,834636/oab-suspende-trabalho-apos-advogada-com-covid-19-participar-de-evento.shtml
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.correiobraziliense.com.br%2Fapp%2Fnoticia%2Fbrasil%2F2020%2F03%2F16%2Finterna-brasil%2C834636%2Foab-suspende-trabalho-apos-advogada-com-covid-19-participar-de-evento.shtml&text=OAB+suspende+trabalho+ap%C3%B3s+advogada+com+covid-19+participar+de+evento


de março, em Fortaleza, testou positivo para o novo coronavírus. A 
advogada encontra-se em isolamento domiciliar, com sintomas leves, e 
sem qualquer risco", diz o texto da OAB.

Depois do episódio, os 2.644 inscritos no evento, além de todos os 
prestadores de serviço envolvidos, foram informados sobre o ocorrido, 
com indicações para que sigam as orientações do Ministério da Saúde. 
De acordo com a OAB, as autoridades estaduais e federais responsáveis 
também foram notificadas.

Além disso, a entidade decidiu suspender todos os eventos e reuniões do 
Conselho Federal da OAB e optou pelo trabalho remoto para evitar novas 
contaminações. A decisão segue determinações do governo do Distrito 
Federal, que tem tomado diversas medidas para evitar aglomerações.

"Atendendo às determinações do governo do Distrito Federal, foram 
suspensos até o dia 31 de março de 2020 todos os eventos e reuniões 
institucionais no âmbito do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil. Até a mesma data, os servidores, colaboradores e terceirizados 
estão dispensados da jornada de trabalho presencial na sede da Ordem, 
sendo mantido apenas um plantão mínimo presencial para manutenção 
das atividades básicas, a critério de cada setor", afirma outro trecho da 
nota da Ordem dos Advogados.

No texto, a OAB Nacional diz, ainda, que "reitera seu compromisso de 
apoio total a todas as medidas tomadas pelas autoridades de saúde para 
combater a pandemia".

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/03/16/interna-
brasil,834636/oab-suspende-trabalho-apos-advogada-com-covid-19-participar-
de-evento.shtml



PASSAGEM 3.359,20R$   
HOSPEDAGEM 4.343,00R$   

7.702,20R$   

HOSPEDAGEM E EVENTO 19.299,90R$   
PASSAGENS 8.451,39R$     

27.751,29R$   

HOSPEDAGEM 5.520,60R$     
RESSARCIMENTO 497,41R$        
PASSAGENS 39.631,55R$   

45.649,56R$   

CONFERÊNCIA DA MULHER  (05 E 06/03/2020) 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (16/03/2020)

REUNIÃO TÉCNICA BAHIA (12/03/2020)

*LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DPTO. DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 18.765.949/0001-48
NOME EMPRESARIAL: ONI DESIGN DE NEGOCIOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R$10.000,00 (Dez mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: HENRIQUE MIGUEL AYRES
Quali�cação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: THIAGO RAMIRO SILVA FERNANDES
Quali�cação: 22-Sócio

Nome/Nome Empresarial: HERICK MARQUES FERREIRA
Quali�cação: 22-Sócio

Nome/Nome Empresarial: BARBARA ELEN CARDOSO SILVA COSTA
Quali�cação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certi�cado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 23/03/2021 às 10:33 (data e hora de Brasília).
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