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Nova sede: OAB/RS troca aluguel por investimento

Quem conhece a sede atual da OAB/

RS, localizada na Rua dos Andradas,

em Porto Alegre, talvez não saiba que,

apesar da grandeza da entidade, a maior

parte de suas instalações são alugadas.

A Escola Superior da Advocacia, a

Casa do Advogado, a OAB Serviços, a

Caixa de Assistência dos Advogados e

alguns andares do prédio da Rua dos

Andradas representam um gasto mensal

de R$ 60 mil em aluguéis e de R$ 10

mil em condomínios e IPTU.

Diante dessa situação, que pode ser

considerada alarmante, a diretoria da

OAB/RS buscou realizar – e realizou –

um grande avanço para a entidade e,

conseqüentemente, para toda a cate-

goria: adquiriu, finalmente, uma nova

sede própria, fato que representa um

grande salto imediato para o futuro, pois

troca de forma direta o gasto com

aluguéis pelo investimento em patri-

mônio.

Depois de examinar inúmeros

prédios em Porto Alegre, foi ofere-

cido à Ordem um edifício de 14

andares, denominado Praça dos

Açores, com área total de 5.312m²,

localizado na Rua Washington Luiz,

1110, no Centro da Capital,

próximo ao TJRS, TRT, TRF, TJM,

Foro Central, MP e Centro Admi-

nistrativo do Estado.

A partir daí, o presidente da

Ordem gaúcha, Claudio Lamachia,

designou a criação de uma comis-

são para avaliar a viabilidade da

transação, composta pelos ex-

presidentes da seccional Cléa Carpi

da Rocha, Fernando Krieg da

Fonseca, Luiz Felipe Lima de Ma-

galhães, Luiz Carlos Levenzon,

Renato da Costa Figueira, pelo

presidente da CAA/RS, Arnaldo

Guimarães, pelo ex-presidente da

CAA/RS e advogado especialista em

transações imobiliárias Ederon

Amaro Soares da Silva e pelos

conselheiros José de Oliveira Ramos

Neto e Jorge Santos Buchabqui, este

na condição de relator do processo.

Depois de análise pormenorizada das

condições do imóvel por engenheiros e

técnicos, a diretoria da OAB/RS provi-

denciou outros dois laudos de avaliação

que atestaram as boas condições do

prédio, bem como sua avaliação mer-

cadológica, sendo o primeiro deles ela-

borado por uma das duas empresas

indicadas oficial e diretamente pela Caixa

Econômica Federal. O laudo apresentado

pela Engebê – Empresa Brasileira de

Engenharia Econômica – avaliou o prédio

em R$ 5.056.000,00. Outra empresa que

realizou a análise do imóvel foi a

FBENGE – Engenharia de Avaliações e

Perícias Ltda –, que avaliou o prédio em

R$ 4.553.548,96.

Foram realizadas ainda duas ava-

liações pelas corretoras de imóveis

Mônica Kopplin Crespo, que avaliou o

imóvel em R$ 5.100.000,00, e Márcia

Matias Lopes, que avaliou o prédio em

R$ 4.830.000,00.

A Diretoria da OAB/RS aprovou por

unanimidade a realização da operação e

formalizou contraproposta no valor de R$

3,6 milhões, sendo R$ 1 milhão de

entrada, com recursos do Programa de

Recuperação de Anuidades. O saldo será

pago no prazo de 23 meses a contar de

fevereiro de 2008, com previsão de duas

parcelas de reforço. Em 10 de janeiro, a

comissão reuniu-se e, de forma unânime,

os integrantes presentes pronunciaram-se

favoravelmente à realização do negócio.

Após a aprovação da aquisição do

imóvel de forma unânime pela comissão

e pela diretoria, o presidente da Ordem,

Claudio Lamachia, convocou uma sessão

extraordinária do Conselho Seccional,

realizada no dia 15 de janeiro, que, por

unanimidade, aprovou a compra do pré-

dio. O fechamento do negócio ocorreu

no dia 18 de janeiro, quando foi assinada

a escritura de compra do imóvel.

A aquisição da sede própria não sig-

nifica apenas um investimento direto em

patrimônio, mas também uma conside-

rável economia financeira. Serão poupados

mensalmente R$ 60 mil em aluguéis e

aproximadamente R$ 10 mil em con-

domínios e IPTU, uma vez que a entidade

só é obrigada ao pagamento deste en-

quanto locatária de algum imóvel, situação

que não ocorre quando é ela a proprietária,

em função de sua imunidade.

Além disso, a Ordem gaúcha estuda

uma futura negociação da obra inacabada

da Av. Érico Veríssimo ou ainda uma

parceria com empresas interessadas na

continuidade do empreendimento e

comercialização do projeto, que atual-

mente está apenas 27% concluído e

orçado em R$ 11 milhões, valor que não

há em caixa e que dificilmente seria

obtido por meio de empréstimos ban-

cários.

Buscando manter a máxima trans-

parência que tem norteado a atual ges-

tão, a diretoria da seccional disponi-

biliza, no endereço eletrônico da Ordem

(www.oabrs.org.br/novasede.php), toda

a documentação envolvida no processo

de aquisição da nova sede.

A visita de cortesia feita pelo presidente

do TJRS, desembargador Armínio José

Abreu Lima da Rosa, e comitiva à sede da

Ordem, no dia 3 de abril, serviu para re-

forçar a aproximação das duas entidades,

segundo afirmou o presidente da OAB/RS,

Claudio Lamachia: “Esse relacionamento

é absolutamente necessário e salutar. Tenho

a visão de que temos que trabalhar nesse

formato e em conjunto, visando a alcançar

novas soluções”.

A busca desse trabalho conjunto passa

por várias questões, dentre as quais a valo-

rização dos honorários advocatícios. “O Ju-

diciário precisa reconhecer que a justa

remuneração pelo trabalho dos advogados

é fundamental para a sua sobrevivência.

Trata-se de compensar dignamente os

agentes indispensáveis à administração da

Justiça e que defendem a própria cida-

dania”, salientou o presidente da OAB/RS.

O dirigente também reforçou o pedido

de que o TJRS retire o projeto de lei que

determina o fechamento dos foros gaúchos

às 18h (PL 521/2006), o qual tramita na

Assembléia Legislativa, já feito ao Tribu-

nal por ofício. Em próximos encontros, a

OAB/RS e o Tribunal discutirão questões

relativas às Câmaras Especiais, cuja

composição atual está sendo fortemente

questionada e foi objeto de encaminha-

mento de pedido de ADI junto ao CFOAB.

A Ordem também propôs horário de

atendimento exclusivo aos advogados nos

foros, proposta formulada também ao

diretor do Foro Central de Porto Alegre,

juiz Carlos Eduardo Richinitti. A melhoria

no atendimento nos foros é considerada

um dos grandes desafios da OAB/RS e

TJRS. “Faremos o melhor possível para

aprimorar os serviços”, afirmou o pre-

sidente do TJRS, Armínio da Rosa. Ele

assumiu público compromisso de, em sua

gestão, “implantar uma significativa

melhoria nos serviços judiciários de pri-

meiro grau”. E afirmou: “Acredito que,

em breve, já poderemos apresentar boas

novidades”.
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Projeto de Interiorização começou em Não-Me-Toque

Ocorreu, no dia 13 de março último,

o lançamento do Projeto de Interio-

rização Regionalizada da OAB/RS em

2008. Dirigentes da Ordem gaúcha e de

subseções, conselheiros secci-

onais e funcionários se dirigi-

ram até Não-Me-Toque, promo-

vendo um encontro que visou a

conhecer as reais necessidades

dos profissionais que atuam no

Interior e estreitar ainda mais o

relacionamento da categoria

com as comunidades.

O encontro e o almoço de con-

fraternização foram realizados na

Expodireto, uma feira agrope-

cuária de nível internacional

promovida pelo município de

Não-Me-Toque. As diretorias da

Ordem gaúcha e das subseções vizinhas,

conselheiros seccionais e colaboradores foram

recebidos pelo presidente da subseção local,

Luiz Paulo Malaquias.

A secretária-geral e idealizadora do

evento, Sulamita Cabral, analisou que o

Projeto de Interiorização Regionalizada

de Não-Me-Toque “foi organizado em

estreita colaboração com a equipe lide-

rada pelo Dr. Malaquias, que no colégio

de presidentes de 2007 prontamente se

disponibilizou a fazer o Iº Projeto de

Interiorização de 2008 em Não-Me-

Toque”.

A diretoria da seccional reuniu-se com

presidentes de subseções da região para

tratar de assuntos de interesse dos advo-

gados do Interior, enquanto a Comissão

da Mulher Advogada, presidida pela

conselheira estadual Carmelina

Mazzardo, promoveu encontro e os

funcionários das subseções receberam

treinamento.

O edifício Praça dos Açores, nova sede da

OAB/RS, localizada na Rua Washington Luís,

no Centro da Capital.

Lauro Rocha / OABRS

O presidente do Tribunal de Justiça do RS, Armínio José Abreu Lima da Rosa, acompanhado de desembargadores, realizou visita à

diretoria da OAB/RS.

Presidente do TJ visitou a OAB/RS
Lauro Rocha / OABRS

Henrique Lammel / OABRS
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EXPEDIENTE

Prazo para troca da carteira

expira no dia 30 de junho

Aprovado pela OAB Nacional em

2006, a Resolução 02/2006 do CFOAB

determina aos advogados de todo o

Brasil que receberam sua carteira da

Ordem antes de abril de 2007 que façam

a troca por uma nova até o dia 30 de

junho de 2008, quando se esgota o prazo.

O requerimento de substituição do

cartão de identidade pode ser feito no

próprio site da OAB/RS, no link “serviços

online - requerimentos - substituição do

cartão de identidade”. Após, é necessário

que o advogado compareça à OAB

Serviços ou à Casa do Advogado, onde

ele deverá protocolar o pedido e fazer a

coleta da sua digital e assinatura. Os

profissionais que tiveram seu cartão

expedido antes de 1º de janeiro de 2002

devem acessar o link “recadastramento”.
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Ordem gaúcha busca apoio na luta contra a

compensação dos honorários advocatícios

e para férias forenses de 30 dias

Durante o encontro ocorrido em mar-

ço, quando esteve em Brasília reunido

com o senador Pedro Simon (PMDB-RS)

para tratar sobre o substitutivo ao Projeto

de Lei n° 06/2007 da Câmara, que tem

como tema a extensão das férias forenses

para 30 dias, o presidente da OAB/RS,

Claudio Lamachia, na companhia da

conselheira federal da Ordem gaúcha e

secretária-geral do Conselho Federal,

Cléa Carpi da Rocha, do diretor-

tesoureiro da Ordem, Luiz Henrique

Cabanellos Schuh, e do presidente da

Caixa de Assistência dos Advogados,

Arnaldo de Araújo Guimarães (foto),

pediram auxílio para tratar de mais um

assunto fundamental para a advocacia: a

não compensação de honorários.

Para Lamachia, a mobilização contra

a compensação dos honorários advoca-

tícios vai ser uma das principais ban-

deiras de luta da OAB/RS em 2008. A

exemplo do que fez com a questão das

férias, a Ordem gaúcha está buscando,

junto à bancada dos deputados federais

do Rio Grande do Sul, especialmente

com advogados, apoio para aprovação do

projeto de lei contra a compensação dos

honorários advocatícios que tramita na

Câmara dos Deputados. O presidente da

OAB/RS enfatizou que “os honorários,

assim como os proventos dos juízes, têm

caráter alimentar, não são compensáveis

e são fundamentais para a vida do

profissional, tendo a finalidade indis-

cutível de satisfazer suas necessidades

próprias, as da família e a manutenção

de seu escritório”.

Durante o encontro com Simon, o

senador informou que já incluiu em seu

substitutivo ao Projeto de Lei n° 06/2007

da Câmara a proposta da entidade de

suspensão dos prazos processuais no

período de 20 de dezembro a 20 de ja-

neiro, as chamadas férias forenses (ou

férias dos advogados). Cléa Carpi lem-

brou que a suspensão dos prazos pro-

cessuais por 30 dias, sem prejuízo do fun-

CAA/RS leva exame preventivo às subseções

Já são mais de 2.500 atendimentos

realizados pela equipe da ambulância da

Caixa que, desde o início de 2007, vem

percorrendo as subseções gaúchas, rea-

lizando exames preventivos de glicose e

pressão arterial. Equipadas para realizar

remoções e prestar primeiros socorros, as

ambulâncias tem em sua equipe o serviço

de uma enfermeira que entrega o resultado

dos exames na hora e recomenda ou não

consulta médica ao paciente.

Ao final da tarde de cada visita às

subseções, o presidente da Caixa, Arnaldo

Guimarães, comparece para falar aos

advogados e dirigentes a respeito dos

benefícios da CAA/RS. No dia 11 de

abril, ele esteve em Caxias do Sul, quando

foi recebido pelo presidente

da subseção, Daiton Carlos

Martins Fonseca. No final

de abril, o serviço da ambu-

lância acompanhou a reali-

zação do Colégio Presiden-

cial, que ocorreu na cidade

de Santa Maria.

Para o presidente Arnaldo

Guimarães, esses são mo-

mentos em que é possível

levar ao conhecimento dos

advogados todos os benefí-

cios e direitos que eles têm

junto à Caixa de Assistência:

“Estamos trabalhando com afinco para que no

amanhã a história da Caixa faça com que os

Caixa dos Advogados no combate à gripe

No dia 18 de abril, o

presidente da Caixa de

Assistência dos Advoga-

dos do Rio Grande do Sul

(CAA/RS), Arnaldo Gui-

marães, deu início à cam-

panha de prevenção con-

tra a gripe, destinada aos

inscritos de todo o Estado.

Só em Porto Alegre, são

mais de 25 mil advogados,

e Arnaldo acredita que a

campanha desse ano repe-

tirá o êxito da de 2007.

A vacinação atingirá

também o interior do Es-

tado, cabendo a cada sub-

seção encaminhar para a

CAA/RS a quantidade de

Presidente da CAA/RS faz palestra em São Borja

No dia 16 de abril, o presidente da CAA/

RS, Arnaldo Guimarães, esteve na sub-

seção de São Borja falando aos advo-

gados da região sobre a extensão dos

benefícios da entidade. Além das pre-

senças do presidente da subseção, Nilton

Gabriel Paz Koltermann, e da delegada da

Caixa local, Vânia Rocha, prestigiou o

encontro o conselheiro estadual da sec-

cional, Ilmar Cabelera. O grande número

de advogados que compareceu à reunião

demonstra não só a receptividade dos

inscritos como também a necessidade

real de mais informação e intercâmbio

entre advogado e CAA/RS.

vacinas necessárias à região. As remessas

seguirão diretamente da distribuidora,

repassando a toda subseção os descontos

oferecidos na sede. “Somos o braço solidá-

rio da OAB/RS chegando a cada advogado.

Nosso objetivo é que todos possam usufruir

de cada uma de nossas campanhas”, comen-

tou o dirigente.

Além das campanhas de saúde em perío-

dos especiais, a Caixa mantém um serviço

permanente de exames preventivos de glico-

se, colesterol e pressão arterial realizado por

uma equipe de especialista que viaja às sub-

seções da OAB/RS. Desde o início da nova

gestão da entidade (2007), já foram realizados

mais de 2 mil exames e atendimentos. Tais

ações comprovam o esforço da Caixa em

aproximar o advogado do interior de seus

direitos junto à sua entidade de assistência.

Presidente da entidade foi o primeiro a receber a vacina

Entusiasmo marca reunião em Itaqui

 “Não era conversa de campanha” foi o

comentário do presidente da subseção de

Itaqui, César Augusto Klein, referindo-

se à presença do presidente da Caixa,

Arnaldo Guimarães, na reunião realizada

no dia 17 de abril na sede da subseção. O

encontro fez parte da série de visitas que

Arnaldo tem realizado pelo interior do estado

com o objetivo de aproximar o advogado ao

braço solidário da OAB: a Caixa de Assis-

tência. O encontro contou ainda com a

presença do delegado da CAA/RS local.

Com início marcado para as 12h, a

reunião se estendeu até as 14h40min, em

um clima amistoso e de integração.

advogados sintam-se privilegiados de terem

o direito de participar e usufruir desta casa”.

Para os advogados da Capital, a

retirada do novo modelo será na sede da

OAB Serviços (Rua Vicente de Paula

Dutra, 236). Já os advogados que moram

no Interior devem comparecer à subseção

da OAB mais próxima e fazer o protocolo,

onde será realizada a coleta da digital e

da assinatura, além da formalização do

pedido. Também é necessário levar uma

fotografia padrão.

Mais informações sobre o andamento

do pedido ou demais dúvidas podem ser

esclarecidas pelo telefone (51) 3287-

1800 ou pelo correio eletrônico

centraldeatendimento@oabrs.org.br.

Informações e/ou composição dos débitos

podem ser solicitadas pelo telefone (51)

3287-1888 ou via o correio eletrônico

tesouraria@oabrs.org.br.

cionamento regular do Poder Judiciário,

notadamente na apreciação dos casos

urgentes, é antiga reivindicação da

advocacia nacional.

Eugênio Novaes / Divulgação

Gustavo
Realce
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OAB/RS reivindica horário exclusivo

para advogados no Foro Central

O presidente da OAB/RS, Claudio

Lamachia, acompanhado dos conse-

lheiros seccionais Marco Antonio

Birnfeld e Domingos Baldini Martin,

esteve reunido com o diretor do Foro

Central de Porto Alegre, juiz Carlos

Eduardo Richinitti, no mês de abril, soli-

citando que seja implantado um horário

de atendimento exclusivo aos advogados

no Foro Central da Capital.

O presidente da OAB/RS enfatizou

que o horário exclusivo traria celeridade

ao trabalho tanto dos advogados quanto

dos servidores dos foros gaúchos. Além

da ampliação do horário de atendimento

do foro, uma das propostas da Ordem é

que o período especial de atendimento

aos advogados seja fixado no turno da

manhã, dentro do expediente de trabalho

interno.

Richinitti assegurou que, apesar das

grandes dificuldades materiais e de

recursos humanos que o Foro Central

enfrenta, a proposta será analisada. O

diretor do foro garantiu que a melhoria

do atendimento é prioridade de sua gestão

e disse que a questão, dentre outras, está

contemplada no projeto que deve apre-

sentar no final de abril.

Lamachia lembrou ainda que a Ordem

é contra o fechamento dos foros às 18h,

proposta em projeto de lei que tramita na

Assembléia Legislativa (PL 521/2006). A

posição da entidade já foi externada ofi-

cialmente ao presidente do TJRS, Ar-

minio José Abreu Lima da Rosa, inclu-

sive com pedido de que a Corte retire o

projeto da Assembléia Legislativa.

Claudio Lamachia salientou que “a
OAB/RS tem conscientizado os advo-
gados em relação às dificuldades en-
frentadas pelo Judiciário. Mas temos que
criar mecanismos para melhorar o
atendimento no foro, fazendo um trabalho
mais aprofundado nessa questão”.

Fórum Democrático já tem

representante dos advogados

No mês de abril, o presidente da Caixa,

Arnaldo Guimarães, foi nomeado repre-

sentante da OAB/RS no Fórum Demo-

crático de Desenvolvimento Regional da

Assembléia Legislativa do Estado, que tem

como novo diretor o ex-deputado João Gil-

berto Lucas Coelho. O Fórum tem por ob-

jetivo promover o debate pela população

dos projetos de leis orçamentárias e outros

temas legislativos. Tais discussões darão

suporte ao Programa Sociedade Conver-

gente (compromisso solidário entre socie-

dade, governo e Legislativo).

A partir de 6 de março deste ano, o

fórum foi reestruturado através da

Resolução 3.010, passando a ser composto

por áreas de representação da Assembléia

Legislativa, de Coredes, de universidades,

da sociedade civil organizada e de ins-

tâncias federativas. Ao participar desse

colégio deliberativo, a OAB/RS participará

não só do aprofundamento de questões

fundamentais ao desenvolvimento do

Estado, como também buscará soluções e

novas metas através do trabalho integrado

e coletivo.

Diretoria da Caixa dos Advogados reúne delegados em Bagé

Criatividade foi a palavra que marcou a

palestra do presidente da Caixa, Arnaldo

Guimarães, na abertura da reunião da dire-

toria da CAA/RS, dia 7 de abril. Seu pro-

pósito foi conclamar os delegados e presi-

dentes das subseções a buscarem oferecer

mais serviços e convênios aos advogados.

Estavam presentes representantes de Bagé,

Alegrete, Cacequi, Cachoeira do Sul, Can-

guçu, Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul,

Guaíba, Jaguarão, Lavras do Sul, Pelotas,

Pinheiro Machado, Piratini, Quaraí, Rio

Grande, Rosário do Sul, Santa Vitória do

Palmar, Santana do Livramento, São Fran-

cisco de Assis, São Gabriel, São José do

Norte, São Lourenço do Sul. Esse foi o pri-

meiro da série de encontros que integram o

projeto de interiorização da atual gestão da

Ordem e CAA/RS. Também prestigiaram

o encontro os conselheiros estaduais

Djalma Pimentel e Glênio Ferrugem.

Reunião da Concad

O coordenador da Região Sul da

Coordenação Nacional das Caixas

(Concad), Arnaldo Guimarães, parti-

cipou nos dias 10 e 11 de abril da XV

Reunião da Concad, na cidade de Caldas

Novas, em Goiás. Compareceram à reu-

Lideranças encaminham OAB Saúde com IPE

No dia 19 de março,

os presidentes da OAB/

RS, Cláudio Lamachia,

e da CAA/RS, Arnaldo

Guimarães, estiveram

reunidos no Instituto de

Previdência do Estado

(IPE) para dar conti-

nuidade às negociações

referentes ao requeri-

mento de convênio junto

ao IPE para os advoga-

dos do Estado.

Segundo Arnaldo, “já nos torna-

mos enquadrados na categoria sui

generis, prevista na legislação que

regula o IPE”, condição suficiente

para o deferimento do pedido, de

acordo com o dirigente. O processo

encontra-se agora na Assessoria Jurí-

dica do IPE, aguardando parecer que

será encaminhado à presidência do

instituto e remetido ao Conselho Con-

sultivo do órgão.

nião os representantes de 25 Caixas, que

discutiram, entre outros assuntos, o Fun-

do de Integração e Desenvolvimento As-

sistencial dos Advogados (FIDA), as

Previdências Complementares em todo

o Brasil (OABPrevs) e a necessidade da

ampla participação dos advogados na

XX Conferência Nacional, que ocorrerá

na cidade de Natal, em novembro deste

ano. A próxima reunião da Concad será

no segundo semestre de 2008, em

Sergipe.

Mantida gratuidade das notas de

expediente aos advogados gaúchos

Em 2007, a OAB/RS expediu nota

esclarecendo aos advogados gaúchos

sobre a substituição da empresa res-

ponsável pelo serviço. Veja a íntegra do

texto:

A diretoria da OAB/RS – tendo em

vista a manifestação pública expedida

pela empresa IOB INFORMAÇÕES

OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍ-

DICAS LTDA., de São Paulo – vem

informar à nobre classe dos advogados

do Rio Grande do Sul que:

1. Efetivamente notificou a referida

empresa para rescindir, nos expressos

termos ajustados, o contrato de forne-

cimento das notas de expediente, fir-

mado em 1º de agosto de 2003 e aditado

em 1º de agosto de 2005.

2. A OAB gaúcha já celebrou contrato

com a PROCERGS – CIA. DE PROCES-

SAMENTO DE DADOS DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO SUL – para a pres-

tação dos serviços de distribuição eletrônica

das notas de expediente, gratuitamente, a

todos os advogados e estagiários inscritos.

3. A decisão para a substituição da

atual prestadora de serviços (IOB –

SipNet) por uma empresa publica gaúcha

(PROCERGS), após criteriosa avaliação

e cotação de preços de mercado, foi moti-

vada por:

a) Substancial redução dos custos men-

sais, que passarão dos atuais R$

122.574,78 para R$ 55.000,00;

 b) Ampliação dos serviços que

passarão a ser prestados pela PROCERGS,

com absoluta garantia de qualidade;

4. Encontra-se em curso a sistemá-

tica de recadastramento dos advogados

e estagiários, o que pode ser feito em

www.oabrs.org.br.

5. Os serviços prestados pela

PROCERGS serão realizados sem

ônus individual para os advogados.

Porto Alegre, 17 de agosto de 2007.

Diretoria da OAB/RS

Diretoria da OAB/RS esteve em reunião com o diretor do Foro, juiz Carlos Eduardo Richinitti.

Lauro Rocha / OABRS

Lauro Rocha / OABRS



Maio / 2008 - Nº 01OAB/RS informativo Maio / 2008 - Nº 01OAB/RS informativo4 13

Produtividade e ampla participação

marcam III Colégio de Presidentes

Produtividade, ampla participação e

construção conjunta foram as marcas

do III Colégio de Presidentes da OAB/

RS, no Hotel Itaimbé, em Santa Maria.

A pauta de assuntos, composta por 14

importantes temas para a advocacia e para

a cidadania em geral, foi discutida, e os

encaminhamentos, consolidados na Carta

de Santa Maria ao final dos debates.

Em relação ao respeito às prerro-

gativas e aos honorários advocatícios,

questão-maior que perpassou prati-

camente todos os temas, o presidente

da OAB/RS, Claudio Lamachia, res-

saltou que a Ordem deve continuar

atuando em duas frentes, o Legislativo

e o Judiciário, como vem fazendo desde

o inicio desta gestão. Nesse sentido,

destacou a visita da cúpula do TJRS à

sede da Seccional, no dia 3 de abril, e a

recente “posse” da Ordem gaúcha na

CCJ (Comissão de Constituição e

Justiça) da Assembléia Legislativa. O

dirigente também reafirmou a impor-

tância da atuação dos presidentes de

subseções junto aos Poderes locais para

efetivar o respeito às prerrogativas e aos

honorários advocatícios.

Além das discussões da pauta, os

presentes também puderam acompanhar

e participar das apresentações feitas sobre

o trabalho que tem sido desenvolvido pela

Caixa de Assistência dos Advogados,

pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pela

ESA e pela Tesouraria da OAB/RS.

O presidente da CAA/RS, Arnaldo

Araújo Guimarães, que estava acom-

panhado de sua diretoria, Ivete Dieter,

vice, Daniel Júnior de Melo Barreto,

secretário-geral, André Luis Sonntag,

secretário-geral adjunto e Letícia

Saldanha Caiaffo, tesoureira, fez uma

explanação sobre os serviços prestados

pela Caixa e de como vem sendo

trabalhada a aproximação cada vez maior

com o Interior. “Além de participarmos

dos encontros de Interiorização

Regionalizada da Ordem, fazemos

reuniões próprias com as subseções, para

esclarecimento sobre atuação da

instituição”, salientou o dirigente, e

anunciou que um encontro de delegados

da Caixa vai se dar no próximo dia 7 de

maio, em Bagé, para o qual convidou

também os presidentes de subseções.

Guimarães também ressaltou que, em 10

dias, Caixa e OAB/RS terão uma reunião

com a Procuradoria Geral do Estado para

tratar do convênio da Ordem com o IPE,

ação que já tem o apoio do presidente do

órgão público, Otomar Vivian, e que

promete ter um desfecho positivo em

breve. Foi destacada ainda a presença da

Caixa no espaço em que se realiza o III

Colégio, com a disponibilização de

serviços médicos e da Livraria e da Ótica

da CAA/RS.

Além dos Presidentes e diretores das

subseções e de toda a diretoria da

Seccional e da CAA/RS, estiveram pre-

sentes os conselheiros federais Cléa Carpi

da Rocha (secretária-geral da OAB

nacional), Luiz Carlos Levenzon e Renato

da Costa Figueira; os conselheiros esta-

duais Luis Eduardo Pellizzer (coorde-

nador da Coordenadoria das Subseções),

Carmelina Mazzardo (presidente da

Comissão da Mulher Advogada), Djalma

Pimentel Maurente, Glênio Ferrugem,

Maria Ercília Gralha, José de Oliveira

Ramos Neto, Getúlio Pereira Santos,

Sérgio Miguel Achutti Blattes, Regina

Adylles Endler Guimarães, Arodi de

Lima Gomes, Carlos Alberto de Oliveira,

Carlos Thomas Ávila Albornoz, o vice-

presidente do TED (Tribunal de Ética e

Disciplina da OAB/RS), Jorge Luiz Dias

Fara; e o vice-diretor da ESA (Escola Su-

perior de Advocacia), Artur da Fonseca

Alvim.

OAB/RS pede que advogados ajudem

na fiscalização sobre atrasos dos vôos

O presidente da OAB/RS, Claudio

Lamachia, pede que os advogados

gaúchos cobrem o seu direito de re-

ceber das companhias aéreas que atu-

am no Rio Grande do Sul uma decla-

ração escrita que comprove even-

tuais atrasos em vôos ocorridos em

qualquer cidade brasileira. A liminar,

acolhida pela 3ª Turma do TRF4, está

vigorando desde o dia 14 de feve-

reiro deste ano.

Em caso de negativa do forne-

cimento da declaração, o advoga-

do deve elaborar uma declaração

de próprio punho que deverá ser

assinada na hora por duas teste-

munhas. Também se pede que seja

anotado o nome do funcionário da

companhia, a hora, o nome da

empresa, o número do vôo, o

aeroporto e a posição de aten-

dimento. Por fim, tudo deve ser

escaneado e enviado para

comsocial@oabrs.org.br.

A presidente da Comissão Espe-

cial de Defesa do Consumidor (CDC),

Teresa Cristina Moesch, o presidente da

Associação Nacional de Defesa dos

Passageiros de Transporte Aéreo

(Andep), Cláudio Candiota Filho,

membro do CDC, assim como o

advogado Cristiano Heineck Schmitt,

são os advogados da OAB no processo

e estão à disposição para esclare-

cimentos.

O presidente da OAB/RS lembra que

esta “é uma iniciativa voltada para a

cidadania, para os direitos dos

cidadãos, diante do verdadeiro caos

aéreo que se estabeleceu no país, com

o total desrespeito das companhias de

aviação para com os seus passa-

geiros”. Lamachia ressalta que a me-

dida tenta fazer com que as companhias

sejam mais responsáveis em relação aos

direitos dos passageiros.

Atualmente, outras sete entidades

aderiram à ação coletiva de consumo

ajuizada pela OAB/RS que motivou a

liminar: Conselho Regional de Enfer-

magem, Conselho Regional de

Medicina Veterinária, Conselho Re-

gional de Biologia, Conselho Re-

gional de Corretores de Imóveis,

Sindicato Médico, Sindicato dos

Odontologistas e Associação Rio-

grandense de Imprensa.

Descumprimento

O descumprimento da decisão

judicial por parte da companhia

implicará multa de R$ 1 mil

diários, porém a Ordem pretende

requerer a majoração do valor para

R$ 50 mil em caso de reincidência.

Caso continue a haver resistência

em se cumprir a ordem judicial,

poderá ser ordenada a prisão dos

dirigentes das companhias aéreas.

A OAB/RS, inclusive, já requereu

ao TRF4 que seja cobrada multa de

uma companhia aérea que vem

descumprindo as determinações da

Justiça.

ESA é pioneira em cursos e palestras via Internet

A ESA Virtual, projeto iniciado em

2007 pela OAB/RS que disponibiliza na

Internet os cursos e palestras realizados

pela Escola Superior da Advocacia,

começa agora a ser seguido por outras

seccionais do Brasil.

O pioneirismo da Ordem gaúcha ficou

demonstrado durante o 13º Encontro de

Dirigentes de ESA, realizado nos dias

11 e 12 de março, em Brasília. Na oca-

sião, o diretor da ESA/RS, Eduardo Le-

mos Barbosa, que representou o diretor-

geral da Escola, Alexandre Wünderlich,

apresentou aos demais dirigentes de

ESAs pelo País a experiência gaúcha de

disponibilizar no site da entidade a

íntegra dos cursos e palestras realizados.

O modelo utilizado no RS foi consi-

derado inovador e despertou o interesse

de mais administradores, que vêm

buscando informações sobre o funcio-

namento do sistema, a fim de implantar

também nos seus estados.

O presidente da OAB/RS, Claudio

Lamachia, destacou o excelente trabalho

que vem sendo realizado pela ESA

gaúcha, fazendo referência ao empenho

de seus diretores e dos palestrantes. O

dirigente lembrou que o sistema criado

no Estado, que vem recebendo destaque

no País, é uma promessa de campanha

que busca democratizar o aperfei-

çoamento dos profissionais.

“Outra inovação que pretendemos

implantar em breve são os cursos

telepresenciais, onde os colegas, espe-

cialmente do interior do Estado,

poderão participar das aulas por meio

do computador ou mesmo nas sub-

seções, que transmitirão ao vivo os

cursos e palestras”, assegurou o diri-

gente da Ordem gaúcha.

Lamachia destacou ainda que “agora,

com a mudança para um prédio mais

bem estruturado, o trabalho realizado

pela ESA/RS será cada vez mais

merecedor de elogios”, e concluiu: “Os

advogados gaúchos podem esperar uma

escola ainda mais atuante, aliando cada

vez mais a tecnologia à qualificação dos

profissionais”.

Vitória das prerrogativas e da cidadania

O presidente da OAB/RS, Claudio

Lamachia, saudou a recente apro-

vação, pela Comissão de Constituição

e Justiça da Câmara dos Deputados,

do Projeto de Lei 5.762/05, que

transforma em crime a violação de di-

reitos e prerrogativas profissionais dos

advogados. “É uma importante vitória

não apenas para os advogados, mas

também para a sociedade, pois as prer-

rogativas, além de permitirem res-

guardar o pleno exercício profis-

sional, pertencem ao próprio cidadão,

real destinatário do trabalho dos advo-

gados”, afirmou Lamachia.

Lauro Rocha / OABRS
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OAB/RS busca apoio de Zambiasi

para alterar PEC dos precatórios

Com o intuito de discutir a Pro-

posta de Emenda à Constituição

(PEC) 12/06, o presidente da OAB/

RS, Claudio Lamachia, o conse-

lheiro federal Luiz Carlos Leven-

zon, a conselheira seccional Tânia

Regina Silva Reckziegel e o mem-

bro da Comissão Especial dos Pre-

catórios (CP), Ricardo Hanna Ber-

telli, se reuniram com o senador Sér-

gio Zambiasi (PTB/RS). Na ocasião

os dirigentes da OAB também pedi-

ram o apoio ao senador para a manu-

tenção do Exame de Ordem e para

aprovação do projeto de lei que

proíbe a compensação dos honorá-

rios.

Juizado Especial

A PEC 12/06 pretende introduzir

na Constituição Federal o “leilão

dos precatórios”, um mecanismo

que possibilitará aos credores que

permitirem um maior desconto nos

totais que são devidos receber, antes

dos demais, os valores devidos.

Preocupados com os preceitos

jurídicos do texto, a comitiva entre-

gou ao senador várias sugestões que

possam vir a contribuir para a so-

lução do tema e fazer com que o

Senado reveja alguns pontos da PEC

12/06 considerados lesivos à so-

ciedade. O senador Zambiasi, após

analisá-las, prontamente se compro-

meteu em levar o documento ao

Senado para discuti-las com os de-

mais colegas.

Entre as idéias está a substituição

do leilão dos precatórios por um

Juizado Especial, onde poderão ser

firmados acordos mais vantajosos

entre as partes. Também foi levantada

a possibilidade de o credor poder

obter o “seqüestro” das verbas no

caso de descumprimento.

PL que cria oito novas varas especializadas em Fazenda Pública na

Comarca de Porto Alegre é aprovado por Órgão Especial do TJRS

Foi aprovado pelo Órgão Especial do

TJRS projeto de lei que cria oito novas

varas especializadas em Fazenda

Pública na Comarca de Porto Alegre.

O texto prevê que cada vara tenha dois

juízes. O anteprojeto foi aprovado pelo

Conselho da Magistratura em agosto de

2007. O relator da matéria no Órgão

Especial, desembargador José Eugênio

Tedesco, lembrou o voto do então

corregedor-geral da Justiça, Jorge Luís

Dall’Agnol: “Há que se ter presente

que, não obstante a dedicação e o

empenho dos magistrados titulares das

respectivas varas, o número de feitos

em andamento nas varas da Fazenda

Pública é colossal”. Atualmente, 30 mil

processos tramitam nas varas da Fa-

zenda Pública. O projeto será enviado

à Assembléia Legislativa nos próximos

dias.

Qualificação e modernização das Salas dos Advogados

na Justiça Federal e no TRF4

A OAB/RS, por meio de sua Coor-

denadoria-Geral dos Foros da Capital,

informa que já está disponível o acesso

à Internet nos computadores das Salas

dos Advogados na Justiça Federal e no

TRF4, em Porto Alegre.

O presidente da OAB/RS, Claudio

Lamachia, e o coordenador-geral dos

Foros da Capital, conselheiro seccional

Domingos Baldini Martin, destacam

que esse é mais um passo no projeto de

qualificação das salas da Ordem, que

busca a melhor prestação de serviços

aos advogados e estagiários nas sedes

judiciais.

Desde o início de 2007, a OAB/RS

vem trabalhando na modernização dos

computadores e na reforma do mobi-

liário. Em fevereiro deste ano, a en-

tidade já havia disponibilizado o ser-

viço de Internet nas Salas dos Advo-

gados existentes no Foro Central e no

Foro Regional do 4º Distrito, na

Capital.

Diretor do Foro Central faz visita à sede da OAB/RS

O diretor do Foro Central de Porto

Alegre, juiz Carlos Eduardo

Richinitti, acompanhado do juiz

Cláudio Martinewski, esteve reunido

com o presidente da OAB/RS, Clau-

dio Lamachia, na tarde de 08 de

maio, na sede da Ordem. Também

estiveram presentes o vice-presiden-

te da Ordem, Jorge Estevão Maciel;

o presidente da CDAP (Comissão de

Defesa, Assistência e Prerrogativas

dos Advogados), José de Oliveira

Ramos Neto; e o chefe do gabinete

da presidência, Júlio Cezar Caspani.

Como uma retribuição às suges-

tões e reivindicações apresentadas

pela Ordem nas reuniões entre as

instituições realizadas no Foro Cen-

tral, Richinitti entregou a Lamachia

o convite para o ato de lançamento

do Projeto de Melhoria no Aten-

dimento, que ocorreu em 09 de

maio, às 11h30min, no saguão do

Foro Central da Capital.

De acordo com o magistrado, o

projeto terá inicio com a manutenção

das portas abertas do foro entre

11h30min e 13h30min, para que os in-

teressados possam acessar os serviços

de Protocolo, Distribuição, Contadoria,

fornecimento de alvarás de folha cor-

rida, negativas forenses e autorizações

de viagens para menores também no

horário do meio-dia. Outros compreen-

derão o oferecimento de treinamento

específico para os servidores que aten-

dem no balcão e a realização de pesqui-

sas de satisfação e levantamentos inter-

nos de atendimento.

Lamachia saudou a iniciativa e

confirmou a presença da OAB/RS no

lançamento: “A Ordem apóia e é par-

ceira em projetos como esse. É assim

que se começa a buscar soluções para

resolver os problemas no atendimento,

que vêm sendo objeto de reiterada

reivindação dos advogados”.

Richinitti ressaltou que a intenção do

TJRS é ter a efetiva participação da

classe advocatícia no desenvolvimento

do Projeto de Melhoria no Atendimento.

A Ordem vem buscando essa me-

lhoria no atendimento aos advogados e

às partes em suas reuniões periódicas

com a diretoria do foro. Nos encon-

tros, foi externada inúmeras vezes

essa preocupação e também a reivin-

dicação de um horário de atendi-

mento exclusivo aos advogados, pre-

ferencialmente na parte da manhã,

junto com o expediente interno do

foro.

Escola retoma seus objetivos

Bons números revelam um novo

e promissor momento da Escola

Superior de Advocacia (ESA), da

OAB/RS. Um relatório preliminar,

apresentado pelos diretores da es-

cola durante o 1º Colégio de Presi-

dentes de Subseções e de Tesou-

reiros, mostrou que, desde o início

da atual administração da seccional,

a ESA realizou 118 palestras em

2006, 252 em 2007 e, até agora, 53

palestras em 2008. Diferentes facul-

dades de Direito do Estado, num total

de 12, também sediaram palestras

promovidas pela ESA.

O diretor-geral da escola, Alexandre

Wünderlich, diz que este é um momen-

to de retomada dos verdadeiros objeti-

vos do braço educacional da OAB gaú-

cha. “A política da atual administração

da seccional está voltada para fazer da

ESA um verdadeiro instrumento a

serviço dos advogados, que precisam

manter atualizados os seus conheci-

mentos”, afirma Wünderlich. Já o

presidente da Ordem, Claudio Lama-

chia, destaca a determinação com

que são tratados os destinos da

escola. “Procuramos assegurar todos

os recursos necessários para que a

ESA seja um exemplo para os advo-

gados e para suas congêneres em

todo o País”, assinala o dirigente.

Lauro Rocha / OABRS
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Honorários aviltados agridem a

dignidade da advocacia

Os sucessivos exemplos de fixa-

ção de honorários irrisórios para

pagamento a advogados vêm tor-

nando cada vez mais graves as preo-

cupações da OAB gaúcha. O presi-

dente, Claudio Lamachia, enfatiza

que “não se pode aceitar nenhuma

manifestação de incompreensão e

desrespeito às prerrogativas dos

advogados, entre as quais a con-

cessão de honorários incompatíveis

com a dignidade profissional, nota-

damente os fixados em sentença rela-

tivos à sucumbência”. Há poucos

dias, diante de dois rumorosos casos

de evidente aviltamento, Lamachia

criticou a “insensibilidade” e o

“descaso” dos juízes envolvidos ao

fixarem os valores.

Casos insólitos e alarmantes

 Pelas causas referidas, os advo-

gados Fernando Schiafino Souto e

Marcelo de Jesus receberam hono-

rários de R$ 93,48 e R$ 50,00, res-

pectivamente. O primeiro processo

levou dois anos para ser julgado. O caso

de Marcelo de Jesus foi ainda mais

insólito e alarmante – foi causa ganha

contra uma instituição bancária. De dis-

parate semelhante foi vítima o advo-

gado Juliano Grazziotin, que “mere-

ceu” R$ 600,00 de honorários de

sucumbência numa ação de R$ 1

milhão contra o Banco do Brasil. “Só

no recurso que impetrei eu gastei R$

650,00”, revelou o advogado, em e-

mail enviado à seccional.

Honorários têm caráter alimentar

Em artigo publicado no site Espaço

Vital, sob o título “Um convite à re-

flexão dos magistrados”, Claudio

Lamachia enfatiza que “os honorários,

assim como os proventos dos juízes, têm

caráter alimentar, não compensáveis,

e são fundamentais para a vida do

profissional, tendo a finalidade indis-

cutível de satisfazer suas neces-

sidades próprias, da família e a ma-

nutenção de seu escritório”. Segun-

do ele, “mesmo diante disso, alguns

magistrados parecem não entender

ou simplesmente ignoram esses fatos

e acabam por fixar honorários indig-

nos”. No texto, ele destaca, ainda,

que “para a OAB/RS, a compreen-

são e o respeito dos advogados pelas

prerrogativas dos magistrados é

condição essencial para a plena

realização da justiça, manutenção

da paz social e garantia da preser-

vação do Estado Democrático de

Direito, assim como, por esse moti-

vo, não pode a Ordem gaúcha acei-

tar nenhuma manifestação de incom-

preensão e desrespeito às prerroga-

tivas dos advogados, entre as quais

a concessão de honorários incom-

patíveis com a dignidade profissio-

nal, notadamente os fixados em sen-

tença relativos à sucumbência”, ob-

serva o dirigente.

OAB gaúcha passa a ter assento

na CCJ da Assembléia Legislativa

Destacando “a relevância da atu-

ação da Ordem e o seu inegável pres-

tígio atual ante a sociedade”, o depu-

tado Francisco Appio, presidente da

Comissão de Constituição e Justiça da

Assembléia Legislativa do RS, fez, no

dia 14 de abril, uma visita à OAB

gaúcha. O objetivo foi formular o

convite oficial do Parlamento para

que a OAB-RS passe a ter assento na

CCJ, com participação ativa nas ses-

sões, auxiliando no debate.

O convite foi aceito pelo presidente

Claudio Lamachia, que – acompanhado

dos conselheiros Luiz Felipe Lima de

Magalhães e Marco Antonio Birnfeld

– recebeu o deputado Appio e seus

assessores. Em 15 de abril, uma comi-

tiva de dirigentes da Ordem e de advo-

gados foi recebida pelo presidente da

Assembléia Legislativa, deputado Al-

ceu Moreira, para assinalar o início da

participação da OAB nos debates

públicos da CCJ.

Appio, durante a visita, lembrou que

“um grande número de projetos proto-

colados gera debates sobre sua consti-

tucionalidade e legitimidade da inici-

ativa e muitos acabam sendo vetados,

em que pese a relevância do mérito”.

As reuniões da CCJ – de que a Ordem

participará – se realizam sempre às ter-

ças-feiras, a partir das 9h. A Ordem será

também parceira da Assembléia na rea-

lização, em agosto próximo, de uma

audiência pública a que serão convi-

dados vereadores das CCJs das Câmaras

Municipais, deputados federais, sena-

dores e advogados constitucionalistas.

OAB/RS quer “combate eficaz” à violência

“É preciso que a voz da sociedade

brasileira se levante para exigir dos go-

vernantes que saiam da sua inadmissível

inércia e apatia e adotem com urgência

medidas realmente eficazes de combate à

criminalidade que permeia e estarrece o

país.” A afirmação foi feita pelo presidente
da OAB gaúcha, Claudio Lamachia, ao
lançar, na manhã do dia 29 de abril, a
campanha Brasil Contra a Violência, que
visa a buscar soluções para diminuir a
“ascensão do crime” que vem sendo veri-
ficada nos últimos tempos no Brasil. O
lançamento teve abrangência nacional,
pois ocorreu de forma simultânea nas
outras 26 seccionais da Ordem dos Advo-
gados do Brasil. O evento marcou o início
dos trabalhos do Fórum para a Superação
da Violência e Promoção da Cultura da
Paz, criado em fevereiro deste ano e inte-
grado por dezenas de entidades nacionais.

Conforme Lamachia, “infelizmente,

hoje, não se tem notícia de algum lugar

no país que esteja imune à violência

constante”. Segundo ele, o principal obje-
tivo do movimento é analisar a violência
de forma científica, verificando suas
causas e propondo soluções que ajudem a
promover a paz no meio social. “É preciso

encontrar caminhos verdadeiramente

eficazes e despidos de paixões políticas

que tenham como finalidade única os

interesses da sociedade, que deseja dias

melhores para si e para as futuras gera-

ções”, destacou o dirigente, diante de auto-
ridades e dezenas de representantes de
entidades civis e religiosas que participa-
ram do lançamento da campanha. Repre-
sentando a governadora Yeda Crusius, o
diretor da Secretaria Estadual de Justiça,
Maurício Augustin Cruz, saudou a
iniciativa da OAB/RS e enfatizou que “o

governo se preocupa seriamente com a

questão e sempre será parceiro nas ações

de combate à criminalidade”.

Carência de políticas

sociais efetivas

 Para Claudio Lamachia, o assustador e
desafiante crescimento da criminalidade no
País precisa ser detido ou ao menos dras-
ticamente reduzido. “É necessário criar e

estimular políticas públicas que resultem,

efetivamente, em maior segurança para a

população brasileira, que se encontra em

um permanente estado de tensão e medo,

todos os dias”, afirmou. Segundo ele, não
basta, simplesmente, aperfeiçoar meca-
nismos penais, por exemplo. “A realidade

brasileira carece de políticas públicas

realmente eficientes, direcionadas, prin-

cipalmente, às famílias, à educação, à

saúde e à diminuição das enormes desi-

gualdades sociais”, destacou o advogado,
referindo-se também a algumas das prin-
cipais diretrizes traçadas pelo fórum.

O Fórum para a Superação da Violência
e Promoção da Cultura da Paz foi insti-
tuído no dia 14 de fevereiro deste ano, em
Brasília, no âmbito do Conselho Federal
da OAB e da Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB). Várias outras
entidades com projeção nacional elogi-
aram e já aderiram ao movimento. A OAB/
RS, assim como as outras seccionais, con-
tinuará estimulando a adesão, à campanha,
de autoridades, entidades de classe, reli-
giosas e militares, associações comuni-
tárias, sindicatos, imprensa, operadores do
Direito, ONGs, universidades e outros
agentes da sociedade gaúcha.

Audiência pública

no Congresso Nacional

 Em conjunto, as instituições que coor-
denam o fórum traçaram metas e definiram
estratégias – de curto, médio e longo pra-
zos – para conter a escalada da violência
que assombra o Brasil. Dentre os princi-
pais objetivos do organismo está a realiza-
ção de uma audiência pública no Con-
gresso Nacional para debater a crimina-
lidade. No encontro, estariam as mais im-
portantes autoridades do País. Quando da
criação do fórum, ficou formalizado que
“o movimento pretende mobilizar a socie-

dade brasileira e suas instituições públi-

cas para combater a banalização da vio-

lência e da impunidade e, principalmente,

em favor da paz, fomentando uma cultura

de harmonia e convivência respeitosa en-

tre os cidadãos, considerando, para tanto,

as diversidades econômicas, sociais, étni-

cas e culturais”. Na direção nacional do
movimento estão os advogados sul-mato-
grossenses José Augusto Lopes Sobrinho
(presidente) e Gustavo Giacchini (coor-
denador).

Henrique Lammel / OABRS
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OAB/RS lança Central de Estágios

Está disponível no site da Ordem, a Cen-

tral de Estágios da OAB/RS. O sistema,

uma promessa de campanha, permite que

estudantes e bacharéis em Direito (termos

do art. 9º do EAOAB) possam divulgar seu

currículo e pesquisar por vagas em escri-

tórios e órgãos conveniados à Comissão de

Estágio e Exame de Ordem.

Estiveram presentes no lançamento da

central o presidente da OAB/RS, Claudio

Lamachia; o presidente da Comissão de

Estágio e Exame de Ordem, Carlos Alberto

de Oliveira; a secretária-geral adjunta,

Maria Helena Camargo Dornelles; o vice-

diretor da ESA, Artur da Fonseca Alvim;

além de membros da Comissão de Estágio

e Exame de Ordem e funcionários envol-

vidos no projeto.

O presidente Claudio Lamachia destacou

que a nova ferramenta, além de prestar um

serviço importantíssimo aos estagiários e

aos escritórios de advocacia, promove tam-

bém uma importante aproximação dos

bacharéis à entidade. “Pretendemos, dessa

forma, oferecer ao recém-formado uma

opção que não o deixe estagnado e ao

mesmo tempo aprimore a sua formação”,

afirmou o dirigente da OAB/RS. Para o

presidente da Comissão de Estágio e Exame

de Ordem, Carlos Alberto de Oliveira, “a

Ordem está preocupada com a formação

do estudante de Direito e com a forma como

este está se preparando e sendo preparado

para o mercado de trabalho”.

 “A Central de Estágio também visa a

auxiliar os bacharéis que ainda não têm a

carteira, permitindo que exerçam a pro-

fissão por meio do estágio”, disse Oliveira,

que apontou ainda para o fato de que o

recém-formado poderá continuar traba-

lhando, adquirindo experiência e, dessa

forma, se preparando mais adequadamente

para o Exame de Ordem.

Já a secretária-geral adjunta, Maria He-

OAB/RS atualiza biblioteca e adquire novos livros

Localizada na frente da sede da entidade

(Andradas, 1276, 10º andar), a biblioteca

da OAB/RS adquire novos exemplares

todo mês. “O objetivo é manter uma bi-

blioteca absolutamente atualizada para

que o advogado possa encontrar, na sua

entidade, os meios necessários para a

consulta e atualização permanentes. É

mais uma forma que a Ordem tem de

devolver em serviços a significativa anui-

dade cobrada, a exemplo do que temos

feito com o investimento na ESA, através

de sua escola virtual, com a livraria

virtual da Caixa e por meio da

modernização das salas da OAB nos foros,

onde substituímos computadores já

ultrapassados por maquinas novas de

última geração”, afirma o presidente da

Ordem gaúcha, Claudio Lamachia.

Conforme lembra a bibliotecária Jovita

Cristina Garcia dos Santos, as constantes

atualizações também são necessárias devido

à rapidez com que algumas obras utilizadas

pelos profissionais do Direito ficam obso-

letas. Livros como “Programa de Respon-

sabilidade Civil”, de Sergio Cavalieri Filho,

“Recursos Especial e Extraordinário”, de

José Thophilo Fleury e “Embargos Infrin-

gentes: Apelação, Ação Rescisória e Outras

Polêmicas”, escrito por Marcelo Negri,

todos de 2007, já podem ser consultados e

retirados pelos advogados. Também já estão

disponíveis obras lançadas neste ano, como

“O Novo Processo de Execução”, de Luiz

Fux, e “Processo de Execução e Cautelar:

Sinopses Jurídicas”, de Marcus Vinícius

Rios Gonçalves.

Em média, são retirados mais de 700 li-

vros por mês. O número de obras que saem

das prateleiras para consulta é ainda maior.

As aquisições, feitas mensalmente, são de

acordo com as necessidades dos advogados.

“Há livros que sempre estão sendo reti-

rados, e outros a gente percebe a procura

por parte dos profissionais”, explica Jovita

Cristina.

Obras raras que não perderam seu valor:

A biblioteca também trás um acervo

com algumas obras raras, como os

estrangeiros “Droit dês Obligations”,

escrito em 1863 por Friedrich Karl von

Savigny, que dispõe sobre o Direito

romano, e “Sistema de Derecho Pro-

cessual Civil”, de Francesco Carnelutti, de

1944. Há ainda obras clássicas nacionais,

como “Criminologia”, de Afrânio Pei-

xoto, de 1936, “Comentários à Consti-

tuição”, escrito três anos antes por Ruy

Barbosa, e os seis volumes dos “Comen-

tários à Constituição de 1946”, de Fran-

cisco Cavalcanti Pontes de Miranda.

Prestação de contas de 2007 é aprovada de

forma unânime pelo conselho da OAB/RS

Os conselheiros seccionais da OAB/

RS aprovaram, de forma unânime, em

11 de abril, o processo de prestação de

contas do exercício de 2007 da Ordem,

apresentada pelo diretor-tesoureiro da

entidade, Luiz Henrique Cabanellos

Schuh. Na sessão do conselho, o

processo de prestação de contas foi

relatado pelo conselheiro Raimar Rodri-

gues Machado. Em sua exposição em

relatório, o conselheiro destacou

primeiro a tramitação do referido

processo perante a Comissão de

Orçamento e Contas e Terceira Câmara,

onde o mesmo teve recomendada a sua

aprovação pela unanimidade dos

membros. Raimar esclareceu ainda que

a contabilidade da Ordem e conseqüen-

temente o processo de prestação de

contas do exercício de 2007 atendeu ao

disposto nos provimentos 101/2003 e

104/2004 do Conselho Federal da OAB,

que determinam, para todo o sistema

OAB, que os registros contábeis sejam

feitos pelo sistema e de acordo com os

princípios que regem a contabilidade

pública. Machado também enfatizou que

a Ordem gaúcha fechou o ano de 2007

com uma redução das suas obrigações

em relação ao exercício findo em 31 de

dezembro de 2006 em aproximadamente

R$ 7,5 milhões. Além da redução no

passivo da entidade, ainda foi possível

alcançar um superávit contábil superior a

R$ 1 milhão.

O conselheiro Sérgio Leal Martinez ma-

nifestou-se, destacando que “se em um ano

conseguimos diminuir R$ 7,5 milhões da

dívida, nos próximos dois anos de admi-

nistração conseguiremos diminuí-la ainda

mais. Ou seja, deixaremos a Ordem, ao fi-

nal do período da nossa gestão, em condi-

ções muito melhores do que aquelas em que

a recebemos”.

O presidente Claudio Lamachia ressaltou

que ajudaram nessa conquista o Tribunal

de Ética e Disciplina, com o julgamento de

processos por inadimplência, e o PRA (Pro-

grama de Recuperação de Anuidades), que

atingiu os seus objetivos, reduzindo a ina-

dimplência herdada. O presidente afirmou

que também vai contribuir muito nesse sen-

tido a força-tarefa instalada pela Ordem,

que já está trabalhando na expedição das

notificações por débito, preparatórias para

a instauração dos processos disciplinares

por infração ética (inadimplência em rela-

ção a anuidades e multas).

O conselheiro Carlos Thomaz Avila

Albornoz lembrou que a economia para

pagar parte da dívida da Ordem foi feita

sem prejuízo dos repasses para as

subseções, informação reforçada por

Lamachia: “Nossa preocupação tem sido

fazer os devidos repasses ao interior, e

rigorosamente em dia”. O conselheiro

federal Renato da Costa Figueira,

presente à reunião do conselho, registrou

a sua satisfação com a atual ad-

ministração: “Era necessária uma

direção que implantasse uma gestão séria

e transparente na Ordem. Não posso

deixar de manifestar meu júbilo com

tantas notícias alvissareiras desta

gestão”.

Também estiveram presentes à mesa

de honra os membros natos Luiz Carlos

Levenzon, Clea Carpi da Rocha

(secretária-geral da OAB nacional),

Fernando Krieger da Fonseca e Luiz

Felipe Lima de Magalhães, além do

presidente, Claudio Lamachia; do vice-

presidente, Jorge Estevão Maciel; da

secretária-geral, Sulamita Santos Cabral;

da secretária-geral adjunta, Maria Helena

Camargo Dornelles; e do tesoureiro, Luiz

Henrique Cabanellos Schuh.

lena Dornelles, chama a atenção para o fato

de que “há uma grande leva de advogados

que estão na faculdade de Direito e tem uma

dificuldade para saber onde eles vão

prestar esse estágio. A Ordem faz um papel

importante, proporcionando e facilitando

o acesso ao estágio profissional”. A Cen-

tral possibilita que os escritórios e órgãos

conveniados pesquisem e identifiquem os

candidatos que mais se aproximam do perfil

procurado.

Poderão utilizar a central tanto os estu-

dantes inscritos no quadro de estagiários da

OAB/RS, quanto aqueles que já estejam

aptos a fazê-lo.

Inicialmente, o serviço não importará em

custos adicionais. A bolsa auxílio será paga

diretamente pelo contratante, sem qualquer

desconto ou intermediação por parte da

Ordem gaúcha. O site está programado para

o sigilo em torno dos nomes dos interes-

sados.

Cachoeira do Sul também sediou Interiorização

O segundo encontro da Interiorização

Regionalizada, projeto desenvolvido

pela OAB/RS para aproximar a diretoria

da seccional das subseções do interior,

aconteceu no dia 09 de abril deste ano,

em Cachoeira do Sul. O primeiro en-

contro se deu em Não-Me-Toque, no dia

13 de março.

O evento foi aberto com uma palestra

do presidente Claudio Lamachia na

Sociedade Rio Branco, dentro do projeto

“CACISC ao Meio-dia”, promovido

pela Câmara de Comércio, Indústria e

Serviços de Cachoeira

do Sul (CACISC). Em

seguida, à tarde, Lama-

chia conversou com os

presidentes de oito sub-

seções da região na sede

da Ordem em Cachoeira

do Sul. Paralelamente,

foi ministrado curso

para os tesoureiros e

funcionários dessas sub-

seções sobre o novo

sistema de controle de

prestação de

contas e o novo cartão de iden-

tificação dos advogados e feita

reunião da Comissão da Mulher

Advogada, presidida pela conse-

lheira estadual Carmelina

Mazzardo.

O treinamento aos colabora-

dores das subseções foi aberto pela

saudação da secretária-geral da

seccional, Sulamita Santos Cabral,

responsável pela organização dos

encontros de Não-Me-Toque e

Cachoeira do Sul, ressaltando que

“o propósito da nossa gestão é estarmos

cada vez mais próximos dos advogados,

dos funcionários e dos membros das

subseções, sem que estes precisem sempre

se deslocar até Porto Alegre”.

Estiveram presentes, além da diretoria

da seccional, da CAA/RS e do presi-

dente da subseção anfitriã, Rogério

Emilio Drews, os presidentes das sub-

seções de Candelária, Encruzilhada do

Sul, Rio Pardo, Salto do Jacuí, Santa

Cruz do Sul, Sobradinho e Venâncio

Aires.

Aline Schons / OABRS

Aline Schons / OABRS
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OAB lançou movimento de combate à corrupção

O Conselho Federal da OAB lançou, em

novembro de 2007, em todo o País, a nova

edição do Movimento de Combate à

Corrupção Eleitoral. “O Brasil livre de

corrupção – esta é a nossa bandeira”, será

o slogan da campanha.

A grande arrancada inicial contra a

corrupção que grassa no País foi dada pela

OAB gaúcha com a realização, no dia 13

de julho de 2007, da grande passeata do

“Agora Chega! – Movimento Contra a

Impunidade e a Corrupção”, que con-

gregou representantes de 72 entidades da

sociedade civil, organizadas e lideradas pela

OAB/RS, na Esquina Democrática, no

centro de Porto Alegre.

A solenidade de lançamento do novo

movimento foi transmitida por sistema de

teleconferência para todas as 27 seccionais

da OAB, que também integraram simul-

taneamente a campanha, a qual tem como

lema “voto não tem preço, tem conse-

qüência”. No RS, a Ordem gaúcha, em

parceria com a Procergs, transmitiu o even-

to ao vivo, da mesma forma que aconteceu

durante o “Agora Chega!”, e, mais

recentemente, o 2º Colégio Presidencial em

Santana do Livramento.

O ato faz parte do Movimento de Com-

bate à Corrupção Eleitoral (MCCE), que é

uma rede formada por entidades da socie-

dade civil, movimentos, organizações so-

ciais e religiosas que tem como objetivo

garantir a aplicação da Lei 9.840, de com-

bate a corrupção eleitoral. Instituído durante

o período eleitoral de 2002, o MCCE am-

pliou sua atuação e hoje funciona de forma

permanente com ações em todo o País.

A organização do movimento se dá da

seguinte forma:

há um comitê na-

cional em Brasí-

lia, formado por

32 entidades e

centenas de co-

mitês estaduais e

locais por todo o

Brasil. Eles são

conhecidos como

comitês 9840 e

exercem um im-

portante papel de

fiscalização, edu-

cação popular e

monitoramento

do orçamento pú-

blico e da máqui-

na administrativa.

Os comitês locais coletam e recebem

provas de corrupção eleitoral que são envi-

adas para o comitê estadual, e este formula

representações contra políticos infratores

junto à Justiça Eleitoral e ao Ministério

Público Eleitoral. Eles estão presentes em

todos os estados brasileiros e são cons-

tituídos de forma voluntária por represen-

tantes da sociedade civil, pastorais, sindi-

catos, associações e outros grupos organi-

zados. Seu objetivo é assegurar o cumpri-

mento da Lei nº 9.840 por meio do rece-

bimento de denúncias, acompanhamento de

processos e encaminhamento de repre-

sentações junto aos órgãos competentes.

Na área da educação, o movimento busca

contribuir para a consolidação de uma

consciência dos eleitores de que voto não

tem preço, tem conseqüências. Para isso,

são realizadas ações nos municípios, como

encontros, palestras e seminários, a partir

dos comitês.

Promulgada em 1998, a lei foi criada

com a força da população brasileira, que

coletou 1.039.175 assinaturas, dando ori-

gem à lei de iniciativa popular. A Lei nº

9.840 possui um papel fundamental para a

conquista de um sistema político mais

democrático ao combater a compra de votos

e o uso eleitoral da máquina administrativa.

A lei autoriza a cassação do registro da

candidatura ou do diploma de políticos que

praticarem as irregularidades previstas,

além do pagamento de multa.

Antes do implemento da lei, o Direito

Eleitoral brasileiro não contemplava puni-

ção eficaz para quem comprava votos e

utilizava indevidamente a máquina admi-

nistrativa.

Desde de que entrou em vigor, a Lei nº

9.840 já cassou 623 candidatos (49 no RS).

Diretoria da OAB/RS presta contas a advogados gaúchos

Prestação de contas do exercício 2007

À Comissão de Orçamento e Contas

À Diretoria da Seccional

Ao Conselho Seccional

Às advogadas e aos advogados do Rio

Grande do Sul

Colegas,

Ao longo do ano de 2007, em algumas

oportunidades, cumprindo compromissos

publicamente assumidos, nos dirigimos às

advogadas e aos advogados gaúchos com

o objetivo de apresentar as demonstrações

contábeis da nossa entidade.

Essa transparência, que caracteriza a

atual administração da OAB/RS, muito

mais do que um dever assimilado no nas-

cedouro desta gestão, é a materialização do

direito, inerente a cada uma das advogadas

e a cada um dos advogados inscritos nesta

seccional, de conhecer a realidade contábil,

patrimonial e financeira da sua entidade.

Seguindo nessa saudável prática, temos

a honra de apresentar a prestação de contas

do exercício de 2007, com o balanço patri-

monial encerrado em 31 de dezembro de

2007.

As demonstrações ora publicadas, com

certeza, estão longe do ideal que projetamos

para a nossa entidade, notadamente pelos

obstáculos ainda existentes, decorrentes,

quase que integralmente, da enorme dívida

herdada.

Não obstante todas as dificuldades en-

frentadas ao longo do ano de 2007, decor-

rentes fundamentalmente de um passivo

superior a R$ 28.000.000,00 (vinte e oito

milhões de reais), herdado da anterior ad-

ministração, os números ora divulgados

demonstram o acerto em relação às medidas

de correção adotadas pela atual adminis-

tração da OAB/RS.

Como se percebe na prestação de contas

do exercício de 2007, os rígidos controles

adotados pela seccional, com ênfase na

reestruturação financeira, permitiram um

rigoroso controle de gastos. A criação da

Controladoria Interna e a adequação dos re-

gistros contábeis da entidade aos princípios

da contabilidade pública, conforme preco-

niza o Provimento 101/2003, do Conselho

Federal da OAB, resultaram numa maior

eficiência gerencial e na necessária trans-

parência dos atos de gestão.

O planejamento adotado a partir de ja-

neiro de 2007, envolvendo inúmeras ações

de gestão, envolveu a renegociação e noti-

ficação de contratos, resultando na redução

do custo fixo mensal; a criação de uma cen-

tral de acionamentos (call center), focada

na recuperação da inadimplência; e a cria-

ção da campanha institucional “Fique em

dia com a Ordem”, que redundou na insti-

tuição do Programa de Recuperação de

Anuidades – PRA.

Essas ações e outras tantas impleme-

ntadas culminaram na redução da despesa

e na melhoria da receita. A inadimplência,

equivalente a 47,15%, em 31 de dezembro

de 2006, foi diminuída para 34,87% em 31

de dezembro de 2007.

Institucionalmente, a OAB/RS retomou

o seu verdadeiro papel na defesa da cida-

dania. Inúmeras ações foram deflagradas no

ano de 2007: o “Movimento Contra a Impu-

nidade e a Corrupção”, a campanha contra

o aviltamento de honorários, a luta pelo

horário forense, a conquista das férias e a

suspensão dos prazos processuais, o novo

portal, a Rádio OAB, a livraria, a escola

virtual e tantas outras iniciativas já publi-

cadas no site da Ordem.

A essas ações de valorização da entidade

e dos advogados, agregamos, ainda, para o

ano de 2008, uma outra conquista: a am-

pliação dos descontos, para pagamento em

cota única, e o bônus pela pontualidade, vi-

gentes para a anuidade de 2008. Na prática,

descontada a inflação de 2007 (não repas-

sada) e considerados os descontos amplia-

dos, a anuidade está menor em aproxima-

damente 8% (oito por cento).

O planejamento das ações, com o con-

trole rigoroso da despesa e o combate à ina-

dimplência, permitiu, ao final do exercício

de 2007, que realizássemos a concretização

de um sonho que, temos certeza, era de

todos nós. Numa oportunidade ímpar, rea-

lizamos a compra de uma nova sede digna,

sem dúvida, da grandeza da OAB/RS.

Sabemos que há muito por fazer. Por

outro lado, temos a convicção de que as

conquistas obtidas resultaram, até aqui, do

apoio que temos recebido das advogadas e

dos advogados do nosso Estado, dos

colegas dirigentes das subseções e do

Conselho Seccional, que desempenham o

seu papel com zelo e dedicação ímpar.

Aos colegas, o nosso reconhecimento e

agradecimento.

Porto Alegre, 08 de abril de 2008.

Claudio Pacheco Prates Lamachia

Presidente

Luiz Henrique Cabanellos Schuh

Tesoureiro

OAB/RS promoverá melhorias no

Presídio Central de Porto Alegre

Além da instalação de um portão ele-

trônico, o que proporcionará uma maior

segurança aos advogados que atuam no

Presídio Central de Porto Alegre à noite,

a OAB/RS está promovendo a ampliação

da Sala dos Advogados e dos parlatórios.

“Estamos tentando de todas as formas

facilitar o trabalho dos colegas advo-

gados, procurando dar um ambiente de

trabalho condizente com as suas neces-

sidades”, afirmou o presidente da OAB

gaúcha, Claudio Lamachia. O dirigente

declarou ainda que a entidade não pou-

pará esforços na reforma das demais salas

da Ordem, onde já vem sendo efetuadas

melhorias, como o recebimento de novos

equipamentos de informática.

Segundo o coordenador dos foros da

Capital, Domingos Baldini Martin, “a Or-

dem gaúcha já vem pleiteando a ampliação

das salas há algum tempo, sendo atendida

recentemente pela direção do Presídio Cen-

tral, que se comprometeu a acolher o nosso

pedido de reforma e ampliação das salas e

do parlatório, obra que será custeada pela

OAB gaúcha”.

Já o portão eletrônico no estacionamento

do Presídio Central visa a promover uma

maior segurança aos advogados que nele

atuam, especialmente no turno da noite,

afirmou o representante da Sala dos Ad-

vogados no Presídio Central, Mateus

Marques. Há poucos dias, uma advogada

sofreu uma tentativa de assalto no pre-

sídio, quando foi abordada, junto com

um colega, por um homem armado.

As medidas vão ao encontro do que

propõe a OAB/RS, sempre na busca de

melhoria nas instalações, para que essas

correspondam e atendam às necessidades

dos advogados, dando-lhes condições e

segurança para que exerçam sua profis-

são. Em 8 de abril, ocorreu uma reunião

com representantes da Ordem gaúcha e

do Presídio Central.

Lamachia afirma que STJ rasga a Constituição

ao não votar lista do CFOAB

“O STJ está rasgando a Cons-

tituição Federal ao não reduzir pela

metade a lista sêxtupla do CFOAB e

encaminhá-la ao presidente da Repú-

blica”. A afirmação do presidente da

OAB/RS, Claudio Lamachia, foi feita

em 28 de abril, durante a sua par-

ticipação na reunião do Colégio de

Presidentes de Seccionais da enti-

dade, realizada na sede do Conselho

Federal da Ordem, em Brasília (DF).

No encontro, os membros do Colégio

discutiram a decisão dos ministros do

STJ de não darem quorum necessário

para a definição da lista formada por seis

advogados, enviada pelo CFOAB para

o preenchimento de vaga no STJ por

meio do Quinto Constitucional.

No decorrer da reunião, Lamachia

aproveitou a oportunidade para cumpri-

mentar o presidente nacional da

Ordem, Cezar Britto, pela convocação

extraordinária do Colégio de Presi-

dentes de Seccionais da entidade.

“Uma vez que estamos sendo atingi-

dos diretamente na base por essa

decisão inaceitável dos ministros da

segunda maior corte de Justiça do

País, temos que combater este ato”,

destacou o presidente da OAB/RS.

OAB gaúcha saiu às ruas para pedir fim da corrupção.

Lauro Rocha / OABRS
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OAB lançou movimento de combate à corrupção

O Conselho Federal da OAB lançou, em

novembro de 2007, em todo o País, a nova

edição do Movimento de Combate à

Corrupção Eleitoral. “O Brasil livre de

corrupção – esta é a nossa bandeira”, será

o slogan da campanha.

A grande arrancada inicial contra a

corrupção que grassa no País foi dada pela

OAB gaúcha com a realização, no dia 13

de julho de 2007, da grande passeata do

“Agora Chega! – Movimento Contra a

Impunidade e a Corrupção”, que con-

gregou representantes de 72 entidades da

sociedade civil, organizadas e lideradas pela

OAB/RS, na Esquina Democrática, no

centro de Porto Alegre.

A solenidade de lançamento do novo

movimento foi transmitida por sistema de

teleconferência para todas as 27 seccionais

da OAB, que também integraram simul-

taneamente a campanha, a qual tem como

lema “voto não tem preço, tem conse-

qüência”. No RS, a Ordem gaúcha, em

parceria com a Procergs, transmitiu o even-

to ao vivo, da mesma forma que aconteceu

durante o “Agora Chega!”, e, mais

recentemente, o 2º Colégio Presidencial em

Santana do Livramento.

O ato faz parte do Movimento de Com-

bate à Corrupção Eleitoral (MCCE), que é

uma rede formada por entidades da socie-

dade civil, movimentos, organizações so-

ciais e religiosas que tem como objetivo

garantir a aplicação da Lei 9.840, de com-

bate a corrupção eleitoral. Instituído durante

o período eleitoral de 2002, o MCCE am-

pliou sua atuação e hoje funciona de forma

permanente com ações em todo o País.

A organização do movimento se dá da

seguinte forma:

há um comitê na-

cional em Brasí-

lia, formado por

32 entidades e

centenas de co-

mitês estaduais e

locais por todo o

Brasil. Eles são

conhecidos como

comitês 9840 e

exercem um im-

portante papel de

fiscalização, edu-

cação popular e

monitoramento

do orçamento pú-

blico e da máqui-

na administrativa.

Os comitês locais coletam e recebem

provas de corrupção eleitoral que são envi-

adas para o comitê estadual, e este formula

representações contra políticos infratores

junto à Justiça Eleitoral e ao Ministério

Público Eleitoral. Eles estão presentes em

todos os estados brasileiros e são cons-

tituídos de forma voluntária por represen-

tantes da sociedade civil, pastorais, sindi-

catos, associações e outros grupos organi-

zados. Seu objetivo é assegurar o cumpri-

mento da Lei nº 9.840 por meio do rece-

bimento de denúncias, acompanhamento de

processos e encaminhamento de repre-

sentações junto aos órgãos competentes.

Na área da educação, o movimento busca

contribuir para a consolidação de uma

consciência dos eleitores de que voto não

tem preço, tem conseqüências. Para isso,

são realizadas ações nos municípios, como

encontros, palestras e seminários, a partir

dos comitês.

Promulgada em 1998, a lei foi criada

com a força da população brasileira, que

coletou 1.039.175 assinaturas, dando ori-

gem à lei de iniciativa popular. A Lei nº

9.840 possui um papel fundamental para a

conquista de um sistema político mais

democrático ao combater a compra de votos

e o uso eleitoral da máquina administrativa.

A lei autoriza a cassação do registro da

candidatura ou do diploma de políticos que

praticarem as irregularidades previstas,

além do pagamento de multa.

Antes do implemento da lei, o Direito

Eleitoral brasileiro não contemplava puni-

ção eficaz para quem comprava votos e

utilizava indevidamente a máquina admi-

nistrativa.

Desde de que entrou em vigor, a Lei nº

9.840 já cassou 623 candidatos (49 no RS).

Diretoria da OAB/RS presta contas a advogados gaúchos

Prestação de contas do exercício 2007

À Comissão de Orçamento e Contas

À Diretoria da Seccional

Ao Conselho Seccional

Às advogadas e aos advogados do Rio

Grande do Sul

Colegas,

Ao longo do ano de 2007, em algumas

oportunidades, cumprindo compromissos

publicamente assumidos, nos dirigimos às

advogadas e aos advogados gaúchos com

o objetivo de apresentar as demonstrações

contábeis da nossa entidade.

Essa transparência, que caracteriza a

atual administração da OAB/RS, muito

mais do que um dever assimilado no nas-

cedouro desta gestão, é a materialização do

direito, inerente a cada uma das advogadas

e a cada um dos advogados inscritos nesta

seccional, de conhecer a realidade contábil,

patrimonial e financeira da sua entidade.

Seguindo nessa saudável prática, temos

a honra de apresentar a prestação de contas

do exercício de 2007, com o balanço patri-

monial encerrado em 31 de dezembro de

2007.

As demonstrações ora publicadas, com

certeza, estão longe do ideal que projetamos

para a nossa entidade, notadamente pelos

obstáculos ainda existentes, decorrentes,

quase que integralmente, da enorme dívida

herdada.

Não obstante todas as dificuldades en-

frentadas ao longo do ano de 2007, decor-

rentes fundamentalmente de um passivo

superior a R$ 28.000.000,00 (vinte e oito

milhões de reais), herdado da anterior ad-

ministração, os números ora divulgados

demonstram o acerto em relação às medidas

de correção adotadas pela atual adminis-

tração da OAB/RS.

Como se percebe na prestação de contas

do exercício de 2007, os rígidos controles

adotados pela seccional, com ênfase na

reestruturação financeira, permitiram um

rigoroso controle de gastos. A criação da

Controladoria Interna e a adequação dos re-

gistros contábeis da entidade aos princípios

da contabilidade pública, conforme preco-

niza o Provimento 101/2003, do Conselho

Federal da OAB, resultaram numa maior

eficiência gerencial e na necessária trans-

parência dos atos de gestão.

O planejamento adotado a partir de ja-

neiro de 2007, envolvendo inúmeras ações

de gestão, envolveu a renegociação e noti-

ficação de contratos, resultando na redução

do custo fixo mensal; a criação de uma cen-

tral de acionamentos (call center), focada

na recuperação da inadimplência; e a cria-

ção da campanha institucional “Fique em

dia com a Ordem”, que redundou na insti-

tuição do Programa de Recuperação de

Anuidades – PRA.

Essas ações e outras tantas impleme-

ntadas culminaram na redução da despesa

e na melhoria da receita. A inadimplência,

equivalente a 47,15%, em 31 de dezembro

de 2006, foi diminuída para 34,87% em 31

de dezembro de 2007.

Institucionalmente, a OAB/RS retomou

o seu verdadeiro papel na defesa da cida-

dania. Inúmeras ações foram deflagradas no

ano de 2007: o “Movimento Contra a Impu-

nidade e a Corrupção”, a campanha contra

o aviltamento de honorários, a luta pelo

horário forense, a conquista das férias e a

suspensão dos prazos processuais, o novo

portal, a Rádio OAB, a livraria, a escola

virtual e tantas outras iniciativas já publi-

cadas no site da Ordem.

A essas ações de valorização da entidade

e dos advogados, agregamos, ainda, para o

ano de 2008, uma outra conquista: a am-

pliação dos descontos, para pagamento em

cota única, e o bônus pela pontualidade, vi-

gentes para a anuidade de 2008. Na prática,

descontada a inflação de 2007 (não repas-

sada) e considerados os descontos amplia-

dos, a anuidade está menor em aproxima-

damente 8% (oito por cento).

O planejamento das ações, com o con-

trole rigoroso da despesa e o combate à ina-

dimplência, permitiu, ao final do exercício

de 2007, que realizássemos a concretização

de um sonho que, temos certeza, era de

todos nós. Numa oportunidade ímpar, rea-

lizamos a compra de uma nova sede digna,

sem dúvida, da grandeza da OAB/RS.

Sabemos que há muito por fazer. Por

outro lado, temos a convicção de que as

conquistas obtidas resultaram, até aqui, do

apoio que temos recebido das advogadas e

dos advogados do nosso Estado, dos

colegas dirigentes das subseções e do

Conselho Seccional, que desempenham o

seu papel com zelo e dedicação ímpar.

Aos colegas, o nosso reconhecimento e

agradecimento.

Porto Alegre, 08 de abril de 2008.

Claudio Pacheco Prates Lamachia

Presidente

Luiz Henrique Cabanellos Schuh

Tesoureiro

OAB/RS promoverá melhorias no

Presídio Central de Porto Alegre

Além da instalação de um portão ele-

trônico, o que proporcionará uma maior

segurança aos advogados que atuam no

Presídio Central de Porto Alegre à noite,

a OAB/RS está promovendo a ampliação

da Sala dos Advogados e dos parlatórios.

“Estamos tentando de todas as formas

facilitar o trabalho dos colegas advo-

gados, procurando dar um ambiente de

trabalho condizente com as suas neces-

sidades”, afirmou o presidente da OAB

gaúcha, Claudio Lamachia. O dirigente

declarou ainda que a entidade não pou-

pará esforços na reforma das demais salas

da Ordem, onde já vem sendo efetuadas

melhorias, como o recebimento de novos

equipamentos de informática.

Segundo o coordenador dos foros da

Capital, Domingos Baldini Martin, “a Or-

dem gaúcha já vem pleiteando a ampliação

das salas há algum tempo, sendo atendida

recentemente pela direção do Presídio Cen-

tral, que se comprometeu a acolher o nosso

pedido de reforma e ampliação das salas e

do parlatório, obra que será custeada pela

OAB gaúcha”.

Já o portão eletrônico no estacionamento

do Presídio Central visa a promover uma

maior segurança aos advogados que nele

atuam, especialmente no turno da noite,

afirmou o representante da Sala dos Ad-

vogados no Presídio Central, Mateus

Marques. Há poucos dias, uma advogada

sofreu uma tentativa de assalto no pre-

sídio, quando foi abordada, junto com

um colega, por um homem armado.

As medidas vão ao encontro do que

propõe a OAB/RS, sempre na busca de

melhoria nas instalações, para que essas

correspondam e atendam às necessidades

dos advogados, dando-lhes condições e

segurança para que exerçam sua profis-

são. Em 8 de abril, ocorreu uma reunião

com representantes da Ordem gaúcha e

do Presídio Central.

Lamachia afirma que STJ rasga a Constituição

ao não votar lista do CFOAB

“O STJ está rasgando a Cons-

tituição Federal ao não reduzir pela

metade a lista sêxtupla do CFOAB e

encaminhá-la ao presidente da Repú-

blica”. A afirmação do presidente da

OAB/RS, Claudio Lamachia, foi feita

em 28 de abril, durante a sua par-

ticipação na reunião do Colégio de

Presidentes de Seccionais da enti-

dade, realizada na sede do Conselho

Federal da Ordem, em Brasília (DF).

No encontro, os membros do Colégio

discutiram a decisão dos ministros do

STJ de não darem quorum necessário

para a definição da lista formada por seis

advogados, enviada pelo CFOAB para

o preenchimento de vaga no STJ por

meio do Quinto Constitucional.

No decorrer da reunião, Lamachia

aproveitou a oportunidade para cumpri-

mentar o presidente nacional da

Ordem, Cezar Britto, pela convocação

extraordinária do Colégio de Presi-

dentes de Seccionais da entidade.

“Uma vez que estamos sendo atingi-

dos diretamente na base por essa

decisão inaceitável dos ministros da

segunda maior corte de Justiça do

País, temos que combater este ato”,

destacou o presidente da OAB/RS.

OAB gaúcha saiu às ruas para pedir fim da corrupção.

Lauro Rocha / OABRS
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OAB/RS lança Central de Estágios

Está disponível no site da Ordem, a Cen-

tral de Estágios da OAB/RS. O sistema,

uma promessa de campanha, permite que

estudantes e bacharéis em Direito (termos

do art. 9º do EAOAB) possam divulgar seu

currículo e pesquisar por vagas em escri-

tórios e órgãos conveniados à Comissão de

Estágio e Exame de Ordem.

Estiveram presentes no lançamento da

central o presidente da OAB/RS, Claudio

Lamachia; o presidente da Comissão de

Estágio e Exame de Ordem, Carlos Alberto

de Oliveira; a secretária-geral adjunta,

Maria Helena Camargo Dornelles; o vice-

diretor da ESA, Artur da Fonseca Alvim;

além de membros da Comissão de Estágio

e Exame de Ordem e funcionários envol-

vidos no projeto.

O presidente Claudio Lamachia destacou

que a nova ferramenta, além de prestar um

serviço importantíssimo aos estagiários e

aos escritórios de advocacia, promove tam-

bém uma importante aproximação dos

bacharéis à entidade. “Pretendemos, dessa

forma, oferecer ao recém-formado uma

opção que não o deixe estagnado e ao

mesmo tempo aprimore a sua formação”,

afirmou o dirigente da OAB/RS. Para o

presidente da Comissão de Estágio e Exame

de Ordem, Carlos Alberto de Oliveira, “a

Ordem está preocupada com a formação

do estudante de Direito e com a forma como

este está se preparando e sendo preparado

para o mercado de trabalho”.

 “A Central de Estágio também visa a

auxiliar os bacharéis que ainda não têm a

carteira, permitindo que exerçam a pro-

fissão por meio do estágio”, disse Oliveira,

que apontou ainda para o fato de que o

recém-formado poderá continuar traba-

lhando, adquirindo experiência e, dessa

forma, se preparando mais adequadamente

para o Exame de Ordem.

Já a secretária-geral adjunta, Maria He-

OAB/RS atualiza biblioteca e adquire novos livros

Localizada na frente da sede da entidade

(Andradas, 1276, 10º andar), a biblioteca

da OAB/RS adquire novos exemplares

todo mês. “O objetivo é manter uma bi-

blioteca absolutamente atualizada para

que o advogado possa encontrar, na sua

entidade, os meios necessários para a

consulta e atualização permanentes. É

mais uma forma que a Ordem tem de

devolver em serviços a significativa anui-

dade cobrada, a exemplo do que temos

feito com o investimento na ESA, através

de sua escola virtual, com a livraria

virtual da Caixa e por meio da

modernização das salas da OAB nos foros,

onde substituímos computadores já

ultrapassados por maquinas novas de

última geração”, afirma o presidente da

Ordem gaúcha, Claudio Lamachia.

Conforme lembra a bibliotecária Jovita

Cristina Garcia dos Santos, as constantes

atualizações também são necessárias devido

à rapidez com que algumas obras utilizadas

pelos profissionais do Direito ficam obso-

letas. Livros como “Programa de Respon-

sabilidade Civil”, de Sergio Cavalieri Filho,

“Recursos Especial e Extraordinário”, de

José Thophilo Fleury e “Embargos Infrin-

gentes: Apelação, Ação Rescisória e Outras

Polêmicas”, escrito por Marcelo Negri,

todos de 2007, já podem ser consultados e

retirados pelos advogados. Também já estão

disponíveis obras lançadas neste ano, como

“O Novo Processo de Execução”, de Luiz

Fux, e “Processo de Execução e Cautelar:

Sinopses Jurídicas”, de Marcus Vinícius

Rios Gonçalves.

Em média, são retirados mais de 700 li-

vros por mês. O número de obras que saem

das prateleiras para consulta é ainda maior.

As aquisições, feitas mensalmente, são de

acordo com as necessidades dos advogados.

“Há livros que sempre estão sendo reti-

rados, e outros a gente percebe a procura

por parte dos profissionais”, explica Jovita

Cristina.

Obras raras que não perderam seu valor:

A biblioteca também trás um acervo

com algumas obras raras, como os

estrangeiros “Droit dês Obligations”,

escrito em 1863 por Friedrich Karl von

Savigny, que dispõe sobre o Direito

romano, e “Sistema de Derecho Pro-

cessual Civil”, de Francesco Carnelutti, de

1944. Há ainda obras clássicas nacionais,

como “Criminologia”, de Afrânio Pei-

xoto, de 1936, “Comentários à Consti-

tuição”, escrito três anos antes por Ruy

Barbosa, e os seis volumes dos “Comen-

tários à Constituição de 1946”, de Fran-

cisco Cavalcanti Pontes de Miranda.

Prestação de contas de 2007 é aprovada de

forma unânime pelo conselho da OAB/RS

Os conselheiros seccionais da OAB/

RS aprovaram, de forma unânime, em

11 de abril, o processo de prestação de

contas do exercício de 2007 da Ordem,

apresentada pelo diretor-tesoureiro da

entidade, Luiz Henrique Cabanellos

Schuh. Na sessão do conselho, o

processo de prestação de contas foi

relatado pelo conselheiro Raimar Rodri-

gues Machado. Em sua exposição em

relatório, o conselheiro destacou

primeiro a tramitação do referido

processo perante a Comissão de

Orçamento e Contas e Terceira Câmara,

onde o mesmo teve recomendada a sua

aprovação pela unanimidade dos

membros. Raimar esclareceu ainda que

a contabilidade da Ordem e conseqüen-

temente o processo de prestação de

contas do exercício de 2007 atendeu ao

disposto nos provimentos 101/2003 e

104/2004 do Conselho Federal da OAB,

que determinam, para todo o sistema

OAB, que os registros contábeis sejam

feitos pelo sistema e de acordo com os

princípios que regem a contabilidade

pública. Machado também enfatizou que

a Ordem gaúcha fechou o ano de 2007

com uma redução das suas obrigações

em relação ao exercício findo em 31 de

dezembro de 2006 em aproximadamente

R$ 7,5 milhões. Além da redução no

passivo da entidade, ainda foi possível

alcançar um superávit contábil superior a

R$ 1 milhão.

O conselheiro Sérgio Leal Martinez ma-

nifestou-se, destacando que “se em um ano

conseguimos diminuir R$ 7,5 milhões da

dívida, nos próximos dois anos de admi-

nistração conseguiremos diminuí-la ainda

mais. Ou seja, deixaremos a Ordem, ao fi-

nal do período da nossa gestão, em condi-

ções muito melhores do que aquelas em que

a recebemos”.

O presidente Claudio Lamachia ressaltou

que ajudaram nessa conquista o Tribunal

de Ética e Disciplina, com o julgamento de

processos por inadimplência, e o PRA (Pro-

grama de Recuperação de Anuidades), que

atingiu os seus objetivos, reduzindo a ina-

dimplência herdada. O presidente afirmou

que também vai contribuir muito nesse sen-

tido a força-tarefa instalada pela Ordem,

que já está trabalhando na expedição das

notificações por débito, preparatórias para

a instauração dos processos disciplinares

por infração ética (inadimplência em rela-

ção a anuidades e multas).

O conselheiro Carlos Thomaz Avila

Albornoz lembrou que a economia para

pagar parte da dívida da Ordem foi feita

sem prejuízo dos repasses para as

subseções, informação reforçada por

Lamachia: “Nossa preocupação tem sido

fazer os devidos repasses ao interior, e

rigorosamente em dia”. O conselheiro

federal Renato da Costa Figueira,

presente à reunião do conselho, registrou

a sua satisfação com a atual ad-

ministração: “Era necessária uma

direção que implantasse uma gestão séria

e transparente na Ordem. Não posso

deixar de manifestar meu júbilo com

tantas notícias alvissareiras desta

gestão”.

Também estiveram presentes à mesa

de honra os membros natos Luiz Carlos

Levenzon, Clea Carpi da Rocha

(secretária-geral da OAB nacional),

Fernando Krieger da Fonseca e Luiz

Felipe Lima de Magalhães, além do

presidente, Claudio Lamachia; do vice-

presidente, Jorge Estevão Maciel; da

secretária-geral, Sulamita Santos Cabral;

da secretária-geral adjunta, Maria Helena

Camargo Dornelles; e do tesoureiro, Luiz

Henrique Cabanellos Schuh.

lena Dornelles, chama a atenção para o fato

de que “há uma grande leva de advogados

que estão na faculdade de Direito e tem uma

dificuldade para saber onde eles vão

prestar esse estágio. A Ordem faz um papel

importante, proporcionando e facilitando

o acesso ao estágio profissional”. A Cen-

tral possibilita que os escritórios e órgãos

conveniados pesquisem e identifiquem os

candidatos que mais se aproximam do perfil

procurado.

Poderão utilizar a central tanto os estu-

dantes inscritos no quadro de estagiários da

OAB/RS, quanto aqueles que já estejam

aptos a fazê-lo.

Inicialmente, o serviço não importará em

custos adicionais. A bolsa auxílio será paga

diretamente pelo contratante, sem qualquer

desconto ou intermediação por parte da

Ordem gaúcha. O site está programado para

o sigilo em torno dos nomes dos interes-

sados.

Cachoeira do Sul também sediou Interiorização

O segundo encontro da Interiorização

Regionalizada, projeto desenvolvido

pela OAB/RS para aproximar a diretoria

da seccional das subseções do interior,

aconteceu no dia 09 de abril deste ano,

em Cachoeira do Sul. O primeiro en-

contro se deu em Não-Me-Toque, no dia

13 de março.

O evento foi aberto com uma palestra

do presidente Claudio Lamachia na

Sociedade Rio Branco, dentro do projeto

“CACISC ao Meio-dia”, promovido

pela Câmara de Comércio, Indústria e

Serviços de Cachoeira

do Sul (CACISC). Em

seguida, à tarde, Lama-

chia conversou com os

presidentes de oito sub-

seções da região na sede

da Ordem em Cachoeira

do Sul. Paralelamente,

foi ministrado curso

para os tesoureiros e

funcionários dessas sub-

seções sobre o novo

sistema de controle de

prestação de

contas e o novo cartão de iden-

tificação dos advogados e feita

reunião da Comissão da Mulher

Advogada, presidida pela conse-

lheira estadual Carmelina

Mazzardo.

O treinamento aos colabora-

dores das subseções foi aberto pela

saudação da secretária-geral da

seccional, Sulamita Santos Cabral,

responsável pela organização dos

encontros de Não-Me-Toque e

Cachoeira do Sul, ressaltando que

“o propósito da nossa gestão é estarmos

cada vez mais próximos dos advogados,

dos funcionários e dos membros das

subseções, sem que estes precisem sempre

se deslocar até Porto Alegre”.

Estiveram presentes, além da diretoria

da seccional, da CAA/RS e do presi-

dente da subseção anfitriã, Rogério

Emilio Drews, os presidentes das sub-

seções de Candelária, Encruzilhada do

Sul, Rio Pardo, Salto do Jacuí, Santa

Cruz do Sul, Sobradinho e Venâncio

Aires.

Aline Schons / OABRS

Aline Schons / OABRS
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Honorários aviltados agridem a

dignidade da advocacia

Os sucessivos exemplos de fixa-

ção de honorários irrisórios para

pagamento a advogados vêm tor-

nando cada vez mais graves as preo-

cupações da OAB gaúcha. O presi-

dente, Claudio Lamachia, enfatiza

que “não se pode aceitar nenhuma

manifestação de incompreensão e

desrespeito às prerrogativas dos

advogados, entre as quais a con-

cessão de honorários incompatíveis

com a dignidade profissional, nota-

damente os fixados em sentença rela-

tivos à sucumbência”. Há poucos

dias, diante de dois rumorosos casos

de evidente aviltamento, Lamachia

criticou a “insensibilidade” e o

“descaso” dos juízes envolvidos ao

fixarem os valores.

Casos insólitos e alarmantes

 Pelas causas referidas, os advo-

gados Fernando Schiafino Souto e

Marcelo de Jesus receberam hono-

rários de R$ 93,48 e R$ 50,00, res-

pectivamente. O primeiro processo

levou dois anos para ser julgado. O caso

de Marcelo de Jesus foi ainda mais

insólito e alarmante – foi causa ganha

contra uma instituição bancária. De dis-

parate semelhante foi vítima o advo-

gado Juliano Grazziotin, que “mere-

ceu” R$ 600,00 de honorários de

sucumbência numa ação de R$ 1

milhão contra o Banco do Brasil. “Só

no recurso que impetrei eu gastei R$

650,00”, revelou o advogado, em e-

mail enviado à seccional.

Honorários têm caráter alimentar

Em artigo publicado no site Espaço

Vital, sob o título “Um convite à re-

flexão dos magistrados”, Claudio

Lamachia enfatiza que “os honorários,

assim como os proventos dos juízes, têm

caráter alimentar, não compensáveis,

e são fundamentais para a vida do

profissional, tendo a finalidade indis-

cutível de satisfazer suas neces-

sidades próprias, da família e a ma-

nutenção de seu escritório”. Segun-

do ele, “mesmo diante disso, alguns

magistrados parecem não entender

ou simplesmente ignoram esses fatos

e acabam por fixar honorários indig-

nos”. No texto, ele destaca, ainda,

que “para a OAB/RS, a compreen-

são e o respeito dos advogados pelas

prerrogativas dos magistrados é

condição essencial para a plena

realização da justiça, manutenção

da paz social e garantia da preser-

vação do Estado Democrático de

Direito, assim como, por esse moti-

vo, não pode a Ordem gaúcha acei-

tar nenhuma manifestação de incom-

preensão e desrespeito às prerroga-

tivas dos advogados, entre as quais

a concessão de honorários incom-

patíveis com a dignidade profissio-

nal, notadamente os fixados em sen-

tença relativos à sucumbência”, ob-

serva o dirigente.

OAB gaúcha passa a ter assento

na CCJ da Assembléia Legislativa

Destacando “a relevância da atu-

ação da Ordem e o seu inegável pres-

tígio atual ante a sociedade”, o depu-

tado Francisco Appio, presidente da

Comissão de Constituição e Justiça da

Assembléia Legislativa do RS, fez, no

dia 14 de abril, uma visita à OAB

gaúcha. O objetivo foi formular o

convite oficial do Parlamento para

que a OAB-RS passe a ter assento na

CCJ, com participação ativa nas ses-

sões, auxiliando no debate.

O convite foi aceito pelo presidente

Claudio Lamachia, que – acompanhado

dos conselheiros Luiz Felipe Lima de

Magalhães e Marco Antonio Birnfeld

– recebeu o deputado Appio e seus

assessores. Em 15 de abril, uma comi-

tiva de dirigentes da Ordem e de advo-

gados foi recebida pelo presidente da

Assembléia Legislativa, deputado Al-

ceu Moreira, para assinalar o início da

participação da OAB nos debates

públicos da CCJ.

Appio, durante a visita, lembrou que

“um grande número de projetos proto-

colados gera debates sobre sua consti-

tucionalidade e legitimidade da inici-

ativa e muitos acabam sendo vetados,

em que pese a relevância do mérito”.

As reuniões da CCJ – de que a Ordem

participará – se realizam sempre às ter-

ças-feiras, a partir das 9h. A Ordem será

também parceira da Assembléia na rea-

lização, em agosto próximo, de uma

audiência pública a que serão convi-

dados vereadores das CCJs das Câmaras

Municipais, deputados federais, sena-

dores e advogados constitucionalistas.

OAB/RS quer “combate eficaz” à violência

“É preciso que a voz da sociedade

brasileira se levante para exigir dos go-

vernantes que saiam da sua inadmissível

inércia e apatia e adotem com urgência

medidas realmente eficazes de combate à

criminalidade que permeia e estarrece o

país.” A afirmação foi feita pelo presidente
da OAB gaúcha, Claudio Lamachia, ao
lançar, na manhã do dia 29 de abril, a
campanha Brasil Contra a Violência, que
visa a buscar soluções para diminuir a
“ascensão do crime” que vem sendo veri-
ficada nos últimos tempos no Brasil. O
lançamento teve abrangência nacional,
pois ocorreu de forma simultânea nas
outras 26 seccionais da Ordem dos Advo-
gados do Brasil. O evento marcou o início
dos trabalhos do Fórum para a Superação
da Violência e Promoção da Cultura da
Paz, criado em fevereiro deste ano e inte-
grado por dezenas de entidades nacionais.

Conforme Lamachia, “infelizmente,

hoje, não se tem notícia de algum lugar

no país que esteja imune à violência

constante”. Segundo ele, o principal obje-
tivo do movimento é analisar a violência
de forma científica, verificando suas
causas e propondo soluções que ajudem a
promover a paz no meio social. “É preciso

encontrar caminhos verdadeiramente

eficazes e despidos de paixões políticas

que tenham como finalidade única os

interesses da sociedade, que deseja dias

melhores para si e para as futuras gera-

ções”, destacou o dirigente, diante de auto-
ridades e dezenas de representantes de
entidades civis e religiosas que participa-
ram do lançamento da campanha. Repre-
sentando a governadora Yeda Crusius, o
diretor da Secretaria Estadual de Justiça,
Maurício Augustin Cruz, saudou a
iniciativa da OAB/RS e enfatizou que “o

governo se preocupa seriamente com a

questão e sempre será parceiro nas ações

de combate à criminalidade”.

Carência de políticas

sociais efetivas

 Para Claudio Lamachia, o assustador e
desafiante crescimento da criminalidade no
País precisa ser detido ou ao menos dras-
ticamente reduzido. “É necessário criar e

estimular políticas públicas que resultem,

efetivamente, em maior segurança para a

população brasileira, que se encontra em

um permanente estado de tensão e medo,

todos os dias”, afirmou. Segundo ele, não
basta, simplesmente, aperfeiçoar meca-
nismos penais, por exemplo. “A realidade

brasileira carece de políticas públicas

realmente eficientes, direcionadas, prin-

cipalmente, às famílias, à educação, à

saúde e à diminuição das enormes desi-

gualdades sociais”, destacou o advogado,
referindo-se também a algumas das prin-
cipais diretrizes traçadas pelo fórum.

O Fórum para a Superação da Violência
e Promoção da Cultura da Paz foi insti-
tuído no dia 14 de fevereiro deste ano, em
Brasília, no âmbito do Conselho Federal
da OAB e da Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB). Várias outras
entidades com projeção nacional elogi-
aram e já aderiram ao movimento. A OAB/
RS, assim como as outras seccionais, con-
tinuará estimulando a adesão, à campanha,
de autoridades, entidades de classe, reli-
giosas e militares, associações comuni-
tárias, sindicatos, imprensa, operadores do
Direito, ONGs, universidades e outros
agentes da sociedade gaúcha.

Audiência pública

no Congresso Nacional

 Em conjunto, as instituições que coor-
denam o fórum traçaram metas e definiram
estratégias – de curto, médio e longo pra-
zos – para conter a escalada da violência
que assombra o Brasil. Dentre os princi-
pais objetivos do organismo está a realiza-
ção de uma audiência pública no Con-
gresso Nacional para debater a crimina-
lidade. No encontro, estariam as mais im-
portantes autoridades do País. Quando da
criação do fórum, ficou formalizado que
“o movimento pretende mobilizar a socie-

dade brasileira e suas instituições públi-

cas para combater a banalização da vio-

lência e da impunidade e, principalmente,

em favor da paz, fomentando uma cultura

de harmonia e convivência respeitosa en-

tre os cidadãos, considerando, para tanto,

as diversidades econômicas, sociais, étni-

cas e culturais”. Na direção nacional do
movimento estão os advogados sul-mato-
grossenses José Augusto Lopes Sobrinho
(presidente) e Gustavo Giacchini (coor-
denador).

Henrique Lammel / OABRS
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OAB/RS busca apoio de Zambiasi

para alterar PEC dos precatórios

Com o intuito de discutir a Pro-

posta de Emenda à Constituição

(PEC) 12/06, o presidente da OAB/

RS, Claudio Lamachia, o conse-

lheiro federal Luiz Carlos Leven-

zon, a conselheira seccional Tânia

Regina Silva Reckziegel e o mem-

bro da Comissão Especial dos Pre-

catórios (CP), Ricardo Hanna Ber-

telli, se reuniram com o senador Sér-

gio Zambiasi (PTB/RS). Na ocasião

os dirigentes da OAB também pedi-

ram o apoio ao senador para a manu-

tenção do Exame de Ordem e para

aprovação do projeto de lei que

proíbe a compensação dos honorá-

rios.

Juizado Especial

A PEC 12/06 pretende introduzir

na Constituição Federal o “leilão

dos precatórios”, um mecanismo

que possibilitará aos credores que

permitirem um maior desconto nos

totais que são devidos receber, antes

dos demais, os valores devidos.

Preocupados com os preceitos

jurídicos do texto, a comitiva entre-

gou ao senador várias sugestões que

possam vir a contribuir para a so-

lução do tema e fazer com que o

Senado reveja alguns pontos da PEC

12/06 considerados lesivos à so-

ciedade. O senador Zambiasi, após

analisá-las, prontamente se compro-

meteu em levar o documento ao

Senado para discuti-las com os de-

mais colegas.

Entre as idéias está a substituição

do leilão dos precatórios por um

Juizado Especial, onde poderão ser

firmados acordos mais vantajosos

entre as partes. Também foi levantada

a possibilidade de o credor poder

obter o “seqüestro” das verbas no

caso de descumprimento.

PL que cria oito novas varas especializadas em Fazenda Pública na

Comarca de Porto Alegre é aprovado por Órgão Especial do TJRS

Foi aprovado pelo Órgão Especial do

TJRS projeto de lei que cria oito novas

varas especializadas em Fazenda

Pública na Comarca de Porto Alegre.

O texto prevê que cada vara tenha dois

juízes. O anteprojeto foi aprovado pelo

Conselho da Magistratura em agosto de

2007. O relator da matéria no Órgão

Especial, desembargador José Eugênio

Tedesco, lembrou o voto do então

corregedor-geral da Justiça, Jorge Luís

Dall’Agnol: “Há que se ter presente

que, não obstante a dedicação e o

empenho dos magistrados titulares das

respectivas varas, o número de feitos

em andamento nas varas da Fazenda

Pública é colossal”. Atualmente, 30 mil

processos tramitam nas varas da Fa-

zenda Pública. O projeto será enviado

à Assembléia Legislativa nos próximos

dias.

Qualificação e modernização das Salas dos Advogados

na Justiça Federal e no TRF4

A OAB/RS, por meio de sua Coor-

denadoria-Geral dos Foros da Capital,

informa que já está disponível o acesso

à Internet nos computadores das Salas

dos Advogados na Justiça Federal e no

TRF4, em Porto Alegre.

O presidente da OAB/RS, Claudio

Lamachia, e o coordenador-geral dos

Foros da Capital, conselheiro seccional

Domingos Baldini Martin, destacam

que esse é mais um passo no projeto de

qualificação das salas da Ordem, que

busca a melhor prestação de serviços

aos advogados e estagiários nas sedes

judiciais.

Desde o início de 2007, a OAB/RS

vem trabalhando na modernização dos

computadores e na reforma do mobi-

liário. Em fevereiro deste ano, a en-

tidade já havia disponibilizado o ser-

viço de Internet nas Salas dos Advo-

gados existentes no Foro Central e no

Foro Regional do 4º Distrito, na

Capital.

Diretor do Foro Central faz visita à sede da OAB/RS

O diretor do Foro Central de Porto

Alegre, juiz Carlos Eduardo

Richinitti, acompanhado do juiz

Cláudio Martinewski, esteve reunido

com o presidente da OAB/RS, Clau-

dio Lamachia, na tarde de 08 de

maio, na sede da Ordem. Também

estiveram presentes o vice-presiden-

te da Ordem, Jorge Estevão Maciel;

o presidente da CDAP (Comissão de

Defesa, Assistência e Prerrogativas

dos Advogados), José de Oliveira

Ramos Neto; e o chefe do gabinete

da presidência, Júlio Cezar Caspani.

Como uma retribuição às suges-

tões e reivindicações apresentadas

pela Ordem nas reuniões entre as

instituições realizadas no Foro Cen-

tral, Richinitti entregou a Lamachia

o convite para o ato de lançamento

do Projeto de Melhoria no Aten-

dimento, que ocorreu em 09 de

maio, às 11h30min, no saguão do

Foro Central da Capital.

De acordo com o magistrado, o

projeto terá inicio com a manutenção

das portas abertas do foro entre

11h30min e 13h30min, para que os in-

teressados possam acessar os serviços

de Protocolo, Distribuição, Contadoria,

fornecimento de alvarás de folha cor-

rida, negativas forenses e autorizações

de viagens para menores também no

horário do meio-dia. Outros compreen-

derão o oferecimento de treinamento

específico para os servidores que aten-

dem no balcão e a realização de pesqui-

sas de satisfação e levantamentos inter-

nos de atendimento.

Lamachia saudou a iniciativa e

confirmou a presença da OAB/RS no

lançamento: “A Ordem apóia e é par-

ceira em projetos como esse. É assim

que se começa a buscar soluções para

resolver os problemas no atendimento,

que vêm sendo objeto de reiterada

reivindação dos advogados”.

Richinitti ressaltou que a intenção do

TJRS é ter a efetiva participação da

classe advocatícia no desenvolvimento

do Projeto de Melhoria no Atendimento.

A Ordem vem buscando essa me-

lhoria no atendimento aos advogados e

às partes em suas reuniões periódicas

com a diretoria do foro. Nos encon-

tros, foi externada inúmeras vezes

essa preocupação e também a reivin-

dicação de um horário de atendi-

mento exclusivo aos advogados, pre-

ferencialmente na parte da manhã,

junto com o expediente interno do

foro.

Escola retoma seus objetivos

Bons números revelam um novo

e promissor momento da Escola

Superior de Advocacia (ESA), da

OAB/RS. Um relatório preliminar,

apresentado pelos diretores da es-

cola durante o 1º Colégio de Presi-

dentes de Subseções e de Tesou-

reiros, mostrou que, desde o início

da atual administração da seccional,

a ESA realizou 118 palestras em

2006, 252 em 2007 e, até agora, 53

palestras em 2008. Diferentes facul-

dades de Direito do Estado, num total

de 12, também sediaram palestras

promovidas pela ESA.

O diretor-geral da escola, Alexandre

Wünderlich, diz que este é um momen-

to de retomada dos verdadeiros objeti-

vos do braço educacional da OAB gaú-

cha. “A política da atual administração

da seccional está voltada para fazer da

ESA um verdadeiro instrumento a

serviço dos advogados, que precisam

manter atualizados os seus conheci-

mentos”, afirma Wünderlich. Já o

presidente da Ordem, Claudio Lama-

chia, destaca a determinação com

que são tratados os destinos da

escola. “Procuramos assegurar todos

os recursos necessários para que a

ESA seja um exemplo para os advo-

gados e para suas congêneres em

todo o País”, assinala o dirigente.

Lauro Rocha / OABRS

OAB/RS buscou apoio do senador Sérgio Zambiasi sobre a questão dos precatórios

Lauro Rocha / OABRS
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Produtividade e ampla participação

marcam III Colégio de Presidentes

Produtividade, ampla participação e

construção conjunta foram as marcas

do III Colégio de Presidentes da OAB/

RS, no Hotel Itaimbé, em Santa Maria.

A pauta de assuntos, composta por 14

importantes temas para a advocacia e para

a cidadania em geral, foi discutida, e os

encaminhamentos, consolidados na Carta

de Santa Maria ao final dos debates.

Em relação ao respeito às prerro-

gativas e aos honorários advocatícios,

questão-maior que perpassou prati-

camente todos os temas, o presidente

da OAB/RS, Claudio Lamachia, res-

saltou que a Ordem deve continuar

atuando em duas frentes, o Legislativo

e o Judiciário, como vem fazendo desde

o inicio desta gestão. Nesse sentido,

destacou a visita da cúpula do TJRS à

sede da Seccional, no dia 3 de abril, e a

recente “posse” da Ordem gaúcha na

CCJ (Comissão de Constituição e

Justiça) da Assembléia Legislativa. O

dirigente também reafirmou a impor-

tância da atuação dos presidentes de

subseções junto aos Poderes locais para

efetivar o respeito às prerrogativas e aos

honorários advocatícios.

Além das discussões da pauta, os

presentes também puderam acompanhar

e participar das apresentações feitas sobre

o trabalho que tem sido desenvolvido pela

Caixa de Assistência dos Advogados,

pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pela

ESA e pela Tesouraria da OAB/RS.

O presidente da CAA/RS, Arnaldo

Araújo Guimarães, que estava acom-

panhado de sua diretoria, Ivete Dieter,

vice, Daniel Júnior de Melo Barreto,

secretário-geral, André Luis Sonntag,

secretário-geral adjunto e Letícia

Saldanha Caiaffo, tesoureira, fez uma

explanação sobre os serviços prestados

pela Caixa e de como vem sendo

trabalhada a aproximação cada vez maior

com o Interior. “Além de participarmos

dos encontros de Interiorização

Regionalizada da Ordem, fazemos

reuniões próprias com as subseções, para

esclarecimento sobre atuação da

instituição”, salientou o dirigente, e

anunciou que um encontro de delegados

da Caixa vai se dar no próximo dia 7 de

maio, em Bagé, para o qual convidou

também os presidentes de subseções.

Guimarães também ressaltou que, em 10

dias, Caixa e OAB/RS terão uma reunião

com a Procuradoria Geral do Estado para

tratar do convênio da Ordem com o IPE,

ação que já tem o apoio do presidente do

órgão público, Otomar Vivian, e que

promete ter um desfecho positivo em

breve. Foi destacada ainda a presença da

Caixa no espaço em que se realiza o III

Colégio, com a disponibilização de

serviços médicos e da Livraria e da Ótica

da CAA/RS.

Além dos Presidentes e diretores das

subseções e de toda a diretoria da

Seccional e da CAA/RS, estiveram pre-

sentes os conselheiros federais Cléa Carpi

da Rocha (secretária-geral da OAB

nacional), Luiz Carlos Levenzon e Renato

da Costa Figueira; os conselheiros esta-

duais Luis Eduardo Pellizzer (coorde-

nador da Coordenadoria das Subseções),

Carmelina Mazzardo (presidente da

Comissão da Mulher Advogada), Djalma

Pimentel Maurente, Glênio Ferrugem,

Maria Ercília Gralha, José de Oliveira

Ramos Neto, Getúlio Pereira Santos,

Sérgio Miguel Achutti Blattes, Regina

Adylles Endler Guimarães, Arodi de

Lima Gomes, Carlos Alberto de Oliveira,

Carlos Thomas Ávila Albornoz, o vice-

presidente do TED (Tribunal de Ética e

Disciplina da OAB/RS), Jorge Luiz Dias

Fara; e o vice-diretor da ESA (Escola Su-

perior de Advocacia), Artur da Fonseca

Alvim.

OAB/RS pede que advogados ajudem

na fiscalização sobre atrasos dos vôos

O presidente da OAB/RS, Claudio

Lamachia, pede que os advogados

gaúchos cobrem o seu direito de re-

ceber das companhias aéreas que atu-

am no Rio Grande do Sul uma decla-

ração escrita que comprove even-

tuais atrasos em vôos ocorridos em

qualquer cidade brasileira. A liminar,

acolhida pela 3ª Turma do TRF4, está

vigorando desde o dia 14 de feve-

reiro deste ano.

Em caso de negativa do forne-

cimento da declaração, o advoga-

do deve elaborar uma declaração

de próprio punho que deverá ser

assinada na hora por duas teste-

munhas. Também se pede que seja

anotado o nome do funcionário da

companhia, a hora, o nome da

empresa, o número do vôo, o

aeroporto e a posição de aten-

dimento. Por fim, tudo deve ser

escaneado e enviado para

comsocial@oabrs.org.br.

A presidente da Comissão Espe-

cial de Defesa do Consumidor (CDC),

Teresa Cristina Moesch, o presidente da

Associação Nacional de Defesa dos

Passageiros de Transporte Aéreo

(Andep), Cláudio Candiota Filho,

membro do CDC, assim como o

advogado Cristiano Heineck Schmitt,

são os advogados da OAB no processo

e estão à disposição para esclare-

cimentos.

O presidente da OAB/RS lembra que

esta “é uma iniciativa voltada para a

cidadania, para os direitos dos

cidadãos, diante do verdadeiro caos

aéreo que se estabeleceu no país, com

o total desrespeito das companhias de

aviação para com os seus passa-

geiros”. Lamachia ressalta que a me-

dida tenta fazer com que as companhias

sejam mais responsáveis em relação aos

direitos dos passageiros.

Atualmente, outras sete entidades

aderiram à ação coletiva de consumo

ajuizada pela OAB/RS que motivou a

liminar: Conselho Regional de Enfer-

magem, Conselho Regional de

Medicina Veterinária, Conselho Re-

gional de Biologia, Conselho Re-

gional de Corretores de Imóveis,

Sindicato Médico, Sindicato dos

Odontologistas e Associação Rio-

grandense de Imprensa.

Descumprimento

O descumprimento da decisão

judicial por parte da companhia

implicará multa de R$ 1 mil

diários, porém a Ordem pretende

requerer a majoração do valor para

R$ 50 mil em caso de reincidência.

Caso continue a haver resistência

em se cumprir a ordem judicial,

poderá ser ordenada a prisão dos

dirigentes das companhias aéreas.

A OAB/RS, inclusive, já requereu

ao TRF4 que seja cobrada multa de

uma companhia aérea que vem

descumprindo as determinações da

Justiça.

ESA é pioneira em cursos e palestras via Internet

A ESA Virtual, projeto iniciado em

2007 pela OAB/RS que disponibiliza na

Internet os cursos e palestras realizados

pela Escola Superior da Advocacia,

começa agora a ser seguido por outras

seccionais do Brasil.

O pioneirismo da Ordem gaúcha ficou

demonstrado durante o 13º Encontro de

Dirigentes de ESA, realizado nos dias

11 e 12 de março, em Brasília. Na oca-

sião, o diretor da ESA/RS, Eduardo Le-

mos Barbosa, que representou o diretor-

geral da Escola, Alexandre Wünderlich,

apresentou aos demais dirigentes de

ESAs pelo País a experiência gaúcha de

disponibilizar no site da entidade a

íntegra dos cursos e palestras realizados.

O modelo utilizado no RS foi consi-

derado inovador e despertou o interesse

de mais administradores, que vêm

buscando informações sobre o funcio-

namento do sistema, a fim de implantar

também nos seus estados.

O presidente da OAB/RS, Claudio

Lamachia, destacou o excelente trabalho

que vem sendo realizado pela ESA

gaúcha, fazendo referência ao empenho

de seus diretores e dos palestrantes. O

dirigente lembrou que o sistema criado

no Estado, que vem recebendo destaque

no País, é uma promessa de campanha

que busca democratizar o aperfei-

çoamento dos profissionais.

“Outra inovação que pretendemos

implantar em breve são os cursos

telepresenciais, onde os colegas, espe-

cialmente do interior do Estado,

poderão participar das aulas por meio

do computador ou mesmo nas sub-

seções, que transmitirão ao vivo os

cursos e palestras”, assegurou o diri-

gente da Ordem gaúcha.

Lamachia destacou ainda que “agora,

com a mudança para um prédio mais

bem estruturado, o trabalho realizado

pela ESA/RS será cada vez mais

merecedor de elogios”, e concluiu: “Os

advogados gaúchos podem esperar uma

escola ainda mais atuante, aliando cada

vez mais a tecnologia à qualificação dos

profissionais”.

Vitória das prerrogativas e da cidadania

O presidente da OAB/RS, Claudio

Lamachia, saudou a recente apro-

vação, pela Comissão de Constituição

e Justiça da Câmara dos Deputados,

do Projeto de Lei 5.762/05, que

transforma em crime a violação de di-

reitos e prerrogativas profissionais dos

advogados. “É uma importante vitória

não apenas para os advogados, mas

também para a sociedade, pois as prer-

rogativas, além de permitirem res-

guardar o pleno exercício profis-

sional, pertencem ao próprio cidadão,

real destinatário do trabalho dos advo-

gados”, afirmou Lamachia.

Lauro Rocha / OABRS
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OAB/RS reivindica horário exclusivo

para advogados no Foro Central

O presidente da OAB/RS, Claudio

Lamachia, acompanhado dos conse-

lheiros seccionais Marco Antonio

Birnfeld e Domingos Baldini Martin,

esteve reunido com o diretor do Foro

Central de Porto Alegre, juiz Carlos

Eduardo Richinitti, no mês de abril, soli-

citando que seja implantado um horário

de atendimento exclusivo aos advogados

no Foro Central da Capital.

O presidente da OAB/RS enfatizou

que o horário exclusivo traria celeridade

ao trabalho tanto dos advogados quanto

dos servidores dos foros gaúchos. Além

da ampliação do horário de atendimento

do foro, uma das propostas da Ordem é

que o período especial de atendimento

aos advogados seja fixado no turno da

manhã, dentro do expediente de trabalho

interno.

Richinitti assegurou que, apesar das

grandes dificuldades materiais e de

recursos humanos que o Foro Central

enfrenta, a proposta será analisada. O

diretor do foro garantiu que a melhoria

do atendimento é prioridade de sua gestão

e disse que a questão, dentre outras, está

contemplada no projeto que deve apre-

sentar no final de abril.

Lamachia lembrou ainda que a Ordem

é contra o fechamento dos foros às 18h,

proposta em projeto de lei que tramita na

Assembléia Legislativa (PL 521/2006). A

posição da entidade já foi externada ofi-

cialmente ao presidente do TJRS, Ar-

minio José Abreu Lima da Rosa, inclu-

sive com pedido de que a Corte retire o

projeto da Assembléia Legislativa.

Claudio Lamachia salientou que “a
OAB/RS tem conscientizado os advo-
gados em relação às dificuldades en-
frentadas pelo Judiciário. Mas temos que
criar mecanismos para melhorar o
atendimento no foro, fazendo um trabalho
mais aprofundado nessa questão”.

Fórum Democrático já tem

representante dos advogados

No mês de abril, o presidente da Caixa,

Arnaldo Guimarães, foi nomeado repre-

sentante da OAB/RS no Fórum Demo-

crático de Desenvolvimento Regional da

Assembléia Legislativa do Estado, que tem

como novo diretor o ex-deputado João Gil-

berto Lucas Coelho. O Fórum tem por ob-

jetivo promover o debate pela população

dos projetos de leis orçamentárias e outros

temas legislativos. Tais discussões darão

suporte ao Programa Sociedade Conver-

gente (compromisso solidário entre socie-

dade, governo e Legislativo).

A partir de 6 de março deste ano, o

fórum foi reestruturado através da

Resolução 3.010, passando a ser composto

por áreas de representação da Assembléia

Legislativa, de Coredes, de universidades,

da sociedade civil organizada e de ins-

tâncias federativas. Ao participar desse

colégio deliberativo, a OAB/RS participará

não só do aprofundamento de questões

fundamentais ao desenvolvimento do

Estado, como também buscará soluções e

novas metas através do trabalho integrado

e coletivo.

Diretoria da Caixa dos Advogados reúne delegados em Bagé

Criatividade foi a palavra que marcou a

palestra do presidente da Caixa, Arnaldo

Guimarães, na abertura da reunião da dire-

toria da CAA/RS, dia 7 de abril. Seu pro-

pósito foi conclamar os delegados e presi-

dentes das subseções a buscarem oferecer

mais serviços e convênios aos advogados.

Estavam presentes representantes de Bagé,

Alegrete, Cacequi, Cachoeira do Sul, Can-

guçu, Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul,

Guaíba, Jaguarão, Lavras do Sul, Pelotas,

Pinheiro Machado, Piratini, Quaraí, Rio

Grande, Rosário do Sul, Santa Vitória do

Palmar, Santana do Livramento, São Fran-

cisco de Assis, São Gabriel, São José do

Norte, São Lourenço do Sul. Esse foi o pri-

meiro da série de encontros que integram o

projeto de interiorização da atual gestão da

Ordem e CAA/RS. Também prestigiaram

o encontro os conselheiros estaduais

Djalma Pimentel e Glênio Ferrugem.

Reunião da Concad

O coordenador da Região Sul da

Coordenação Nacional das Caixas

(Concad), Arnaldo Guimarães, parti-

cipou nos dias 10 e 11 de abril da XV

Reunião da Concad, na cidade de Caldas

Novas, em Goiás. Compareceram à reu-

Lideranças encaminham OAB Saúde com IPE

No dia 19 de março,

os presidentes da OAB/

RS, Cláudio Lamachia,

e da CAA/RS, Arnaldo

Guimarães, estiveram

reunidos no Instituto de

Previdência do Estado

(IPE) para dar conti-

nuidade às negociações

referentes ao requeri-

mento de convênio junto

ao IPE para os advoga-

dos do Estado.

Segundo Arnaldo, “já nos torna-

mos enquadrados na categoria sui

generis, prevista na legislação que

regula o IPE”, condição suficiente

para o deferimento do pedido, de

acordo com o dirigente. O processo

encontra-se agora na Assessoria Jurí-

dica do IPE, aguardando parecer que

será encaminhado à presidência do

instituto e remetido ao Conselho Con-

sultivo do órgão.

nião os representantes de 25 Caixas, que

discutiram, entre outros assuntos, o Fun-

do de Integração e Desenvolvimento As-

sistencial dos Advogados (FIDA), as

Previdências Complementares em todo

o Brasil (OABPrevs) e a necessidade da

ampla participação dos advogados na

XX Conferência Nacional, que ocorrerá

na cidade de Natal, em novembro deste

ano. A próxima reunião da Concad será

no segundo semestre de 2008, em

Sergipe.

Mantida gratuidade das notas de

expediente aos advogados gaúchos

Em 2007, a OAB/RS expediu nota

esclarecendo aos advogados gaúchos

sobre a substituição da empresa res-

ponsável pelo serviço. Veja a íntegra do

texto:

A diretoria da OAB/RS – tendo em

vista a manifestação pública expedida

pela empresa IOB INFORMAÇÕES

OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍ-

DICAS LTDA., de São Paulo – vem

informar à nobre classe dos advogados

do Rio Grande do Sul que:

1. Efetivamente notificou a referida

empresa para rescindir, nos expressos

termos ajustados, o contrato de forne-

cimento das notas de expediente, fir-

mado em 1º de agosto de 2003 e aditado

em 1º de agosto de 2005.

2. A OAB gaúcha já celebrou contrato

com a PROCERGS – CIA. DE PROCES-

SAMENTO DE DADOS DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO SUL – para a pres-

tação dos serviços de distribuição eletrônica

das notas de expediente, gratuitamente, a

todos os advogados e estagiários inscritos.

3. A decisão para a substituição da

atual prestadora de serviços (IOB –

SipNet) por uma empresa publica gaúcha

(PROCERGS), após criteriosa avaliação

e cotação de preços de mercado, foi moti-

vada por:

a) Substancial redução dos custos men-

sais, que passarão dos atuais R$

122.574,78 para R$ 55.000,00;

 b) Ampliação dos serviços que

passarão a ser prestados pela PROCERGS,

com absoluta garantia de qualidade;

4. Encontra-se em curso a sistemá-

tica de recadastramento dos advogados

e estagiários, o que pode ser feito em

www.oabrs.org.br.

5. Os serviços prestados pela

PROCERGS serão realizados sem

ônus individual para os advogados.

Porto Alegre, 17 de agosto de 2007.

Diretoria da OAB/RS

Diretoria da OAB/RS esteve em reunião com o diretor do Foro, juiz Carlos Eduardo Richinitti.

Lauro Rocha / OABRS

Lauro Rocha / OABRS
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EXPEDIENTE

Prazo para troca da carteira

expira no dia 30 de junho

Aprovado pela OAB Nacional em

2006, a Resolução 02/2006 do CFOAB

determina aos advogados de todo o

Brasil que receberam sua carteira da

Ordem antes de abril de 2007 que façam

a troca por uma nova até o dia 30 de

junho de 2008, quando se esgota o prazo.

O requerimento de substituição do

cartão de identidade pode ser feito no

próprio site da OAB/RS, no link “serviços

online - requerimentos - substituição do

cartão de identidade”. Após, é necessário

que o advogado compareça à OAB

Serviços ou à Casa do Advogado, onde

ele deverá protocolar o pedido e fazer a

coleta da sua digital e assinatura. Os

profissionais que tiveram seu cartão

expedido antes de 1º de janeiro de 2002

devem acessar o link “recadastramento”.
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Ordem gaúcha busca apoio na luta contra a

compensação dos honorários advocatícios

e para férias forenses de 30 dias

Durante o encontro ocorrido em mar-

ço, quando esteve em Brasília reunido

com o senador Pedro Simon (PMDB-RS)

para tratar sobre o substitutivo ao Projeto

de Lei n° 06/2007 da Câmara, que tem

como tema a extensão das férias forenses

para 30 dias, o presidente da OAB/RS,

Claudio Lamachia, na companhia da

conselheira federal da Ordem gaúcha e

secretária-geral do Conselho Federal,

Cléa Carpi da Rocha, do diretor-

tesoureiro da Ordem, Luiz Henrique

Cabanellos Schuh, e do presidente da

Caixa de Assistência dos Advogados,

Arnaldo de Araújo Guimarães (foto),

pediram auxílio para tratar de mais um

assunto fundamental para a advocacia: a

não compensação de honorários.

Para Lamachia, a mobilização contra

a compensação dos honorários advoca-

tícios vai ser uma das principais ban-

deiras de luta da OAB/RS em 2008. A

exemplo do que fez com a questão das

férias, a Ordem gaúcha está buscando,

junto à bancada dos deputados federais

do Rio Grande do Sul, especialmente

com advogados, apoio para aprovação do

projeto de lei contra a compensação dos

honorários advocatícios que tramita na

Câmara dos Deputados. O presidente da

OAB/RS enfatizou que “os honorários,

assim como os proventos dos juízes, têm

caráter alimentar, não são compensáveis

e são fundamentais para a vida do

profissional, tendo a finalidade indis-

cutível de satisfazer suas necessidades

próprias, as da família e a manutenção

de seu escritório”.

Durante o encontro com Simon, o

senador informou que já incluiu em seu

substitutivo ao Projeto de Lei n° 06/2007

da Câmara a proposta da entidade de

suspensão dos prazos processuais no

período de 20 de dezembro a 20 de ja-

neiro, as chamadas férias forenses (ou

férias dos advogados). Cléa Carpi lem-

brou que a suspensão dos prazos pro-

cessuais por 30 dias, sem prejuízo do fun-

CAA/RS leva exame preventivo às subseções

Já são mais de 2.500 atendimentos

realizados pela equipe da ambulância da

Caixa que, desde o início de 2007, vem

percorrendo as subseções gaúchas, rea-

lizando exames preventivos de glicose e

pressão arterial. Equipadas para realizar

remoções e prestar primeiros socorros, as

ambulâncias tem em sua equipe o serviço

de uma enfermeira que entrega o resultado

dos exames na hora e recomenda ou não

consulta médica ao paciente.

Ao final da tarde de cada visita às

subseções, o presidente da Caixa, Arnaldo

Guimarães, comparece para falar aos

advogados e dirigentes a respeito dos

benefícios da CAA/RS. No dia 11 de

abril, ele esteve em Caxias do Sul, quando

foi recebido pelo presidente

da subseção, Daiton Carlos

Martins Fonseca. No final

de abril, o serviço da ambu-

lância acompanhou a reali-

zação do Colégio Presiden-

cial, que ocorreu na cidade

de Santa Maria.

Para o presidente Arnaldo

Guimarães, esses são mo-

mentos em que é possível

levar ao conhecimento dos

advogados todos os benefí-

cios e direitos que eles têm

junto à Caixa de Assistência:

“Estamos trabalhando com afinco para que no

amanhã a história da Caixa faça com que os

Caixa dos Advogados no combate à gripe

No dia 18 de abril, o

presidente da Caixa de

Assistência dos Advoga-

dos do Rio Grande do Sul

(CAA/RS), Arnaldo Gui-

marães, deu início à cam-

panha de prevenção con-

tra a gripe, destinada aos

inscritos de todo o Estado.

Só em Porto Alegre, são

mais de 25 mil advogados,

e Arnaldo acredita que a

campanha desse ano repe-

tirá o êxito da de 2007.

A vacinação atingirá

também o interior do Es-

tado, cabendo a cada sub-

seção encaminhar para a

CAA/RS a quantidade de

Presidente da CAA/RS faz palestra em São Borja

No dia 16 de abril, o presidente da CAA/

RS, Arnaldo Guimarães, esteve na sub-

seção de São Borja falando aos advo-

gados da região sobre a extensão dos

benefícios da entidade. Além das pre-

senças do presidente da subseção, Nilton

Gabriel Paz Koltermann, e da delegada da

Caixa local, Vânia Rocha, prestigiou o

encontro o conselheiro estadual da sec-

cional, Ilmar Cabelera. O grande número

de advogados que compareceu à reunião

demonstra não só a receptividade dos

inscritos como também a necessidade

real de mais informação e intercâmbio

entre advogado e CAA/RS.

vacinas necessárias à região. As remessas

seguirão diretamente da distribuidora,

repassando a toda subseção os descontos

oferecidos na sede. “Somos o braço solidá-

rio da OAB/RS chegando a cada advogado.

Nosso objetivo é que todos possam usufruir

de cada uma de nossas campanhas”, comen-

tou o dirigente.

Além das campanhas de saúde em perío-

dos especiais, a Caixa mantém um serviço

permanente de exames preventivos de glico-

se, colesterol e pressão arterial realizado por

uma equipe de especialista que viaja às sub-

seções da OAB/RS. Desde o início da nova

gestão da entidade (2007), já foram realizados

mais de 2 mil exames e atendimentos. Tais

ações comprovam o esforço da Caixa em

aproximar o advogado do interior de seus

direitos junto à sua entidade de assistência.

Presidente da entidade foi o primeiro a receber a vacina

Entusiasmo marca reunião em Itaqui

 “Não era conversa de campanha” foi o

comentário do presidente da subseção de

Itaqui, César Augusto Klein, referindo-

se à presença do presidente da Caixa,

Arnaldo Guimarães, na reunião realizada

no dia 17 de abril na sede da subseção. O

encontro fez parte da série de visitas que

Arnaldo tem realizado pelo interior do estado

com o objetivo de aproximar o advogado ao

braço solidário da OAB: a Caixa de Assis-

tência. O encontro contou ainda com a

presença do delegado da CAA/RS local.

Com início marcado para as 12h, a

reunião se estendeu até as 14h40min, em

um clima amistoso e de integração.

advogados sintam-se privilegiados de terem

o direito de participar e usufruir desta casa”.

Para os advogados da Capital, a

retirada do novo modelo será na sede da

OAB Serviços (Rua Vicente de Paula

Dutra, 236). Já os advogados que moram

no Interior devem comparecer à subseção

da OAB mais próxima e fazer o protocolo,

onde será realizada a coleta da digital e

da assinatura, além da formalização do

pedido. Também é necessário levar uma

fotografia padrão.

Mais informações sobre o andamento

do pedido ou demais dúvidas podem ser

esclarecidas pelo telefone (51) 3287-

1800 ou pelo correio eletrônico

centraldeatendimento@oabrs.org.br.

Informações e/ou composição dos débitos

podem ser solicitadas pelo telefone (51)

3287-1888 ou via o correio eletrônico

tesouraria@oabrs.org.br.

cionamento regular do Poder Judiciário,

notadamente na apreciação dos casos

urgentes, é antiga reivindicação da

advocacia nacional.

Eugênio Novaes / Divulgação
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Nova sede: OAB/RS troca aluguel por investimento

Quem conhece a sede atual da OAB/

RS, localizada na Rua dos Andradas,

em Porto Alegre, talvez não saiba que,

apesar da grandeza da entidade, a maior

parte de suas instalações são alugadas.

A Escola Superior da Advocacia, a

Casa do Advogado, a OAB Serviços, a

Caixa de Assistência dos Advogados e

alguns andares do prédio da Rua dos

Andradas representam um gasto mensal

de R$ 60 mil em aluguéis e de R$ 10

mil em condomínios e IPTU.

Diante dessa situação, que pode ser

considerada alarmante, a diretoria da

OAB/RS buscou realizar – e realizou –

um grande avanço para a entidade e,

conseqüentemente, para toda a cate-

goria: adquiriu, finalmente, uma nova

sede própria, fato que representa um

grande salto imediato para o futuro, pois

troca de forma direta o gasto com

aluguéis pelo investimento em patri-

mônio.

Depois de examinar inúmeros

prédios em Porto Alegre, foi ofere-

cido à Ordem um edifício de 14

andares, denominado Praça dos

Açores, com área total de 5.312m²,

localizado na Rua Washington Luiz,

1110, no Centro da Capital,

próximo ao TJRS, TRT, TRF, TJM,

Foro Central, MP e Centro Admi-

nistrativo do Estado.

A partir daí, o presidente da

Ordem gaúcha, Claudio Lamachia,

designou a criação de uma comis-

são para avaliar a viabilidade da

transação, composta pelos ex-

presidentes da seccional Cléa Carpi

da Rocha, Fernando Krieg da

Fonseca, Luiz Felipe Lima de Ma-

galhães, Luiz Carlos Levenzon,

Renato da Costa Figueira, pelo

presidente da CAA/RS, Arnaldo

Guimarães, pelo ex-presidente da

CAA/RS e advogado especialista em

transações imobiliárias Ederon

Amaro Soares da Silva e pelos

conselheiros José de Oliveira Ramos

Neto e Jorge Santos Buchabqui, este

na condição de relator do processo.

Depois de análise pormenorizada das

condições do imóvel por engenheiros e

técnicos, a diretoria da OAB/RS provi-

denciou outros dois laudos de avaliação

que atestaram as boas condições do

prédio, bem como sua avaliação mer-

cadológica, sendo o primeiro deles ela-

borado por uma das duas empresas

indicadas oficial e diretamente pela Caixa

Econômica Federal. O laudo apresentado

pela Engebê – Empresa Brasileira de

Engenharia Econômica – avaliou o prédio

em R$ 5.056.000,00. Outra empresa que

realizou a análise do imóvel foi a

FBENGE – Engenharia de Avaliações e

Perícias Ltda –, que avaliou o prédio em

R$ 4.553.548,96.

Foram realizadas ainda duas ava-

liações pelas corretoras de imóveis

Mônica Kopplin Crespo, que avaliou o

imóvel em R$ 5.100.000,00, e Márcia

Matias Lopes, que avaliou o prédio em

R$ 4.830.000,00.

A Diretoria da OAB/RS aprovou por

unanimidade a realização da operação e

formalizou contraproposta no valor de R$

3,6 milhões, sendo R$ 1 milhão de

entrada, com recursos do Programa de

Recuperação de Anuidades. O saldo será

pago no prazo de 23 meses a contar de

fevereiro de 2008, com previsão de duas

parcelas de reforço. Em 10 de janeiro, a

comissão reuniu-se e, de forma unânime,

os integrantes presentes pronunciaram-se

favoravelmente à realização do negócio.

Após a aprovação da aquisição do

imóvel de forma unânime pela comissão

e pela diretoria, o presidente da Ordem,

Claudio Lamachia, convocou uma sessão

extraordinária do Conselho Seccional,

realizada no dia 15 de janeiro, que, por

unanimidade, aprovou a compra do pré-

dio. O fechamento do negócio ocorreu

no dia 18 de janeiro, quando foi assinada

a escritura de compra do imóvel.

A aquisição da sede própria não sig-

nifica apenas um investimento direto em

patrimônio, mas também uma conside-

rável economia financeira. Serão poupados

mensalmente R$ 60 mil em aluguéis e

aproximadamente R$ 10 mil em con-

domínios e IPTU, uma vez que a entidade

só é obrigada ao pagamento deste en-

quanto locatária de algum imóvel, situação

que não ocorre quando é ela a proprietária,

em função de sua imunidade.

Além disso, a Ordem gaúcha estuda

uma futura negociação da obra inacabada

da Av. Érico Veríssimo ou ainda uma

parceria com empresas interessadas na

continuidade do empreendimento e

comercialização do projeto, que atual-

mente está apenas 27% concluído e

orçado em R$ 11 milhões, valor que não

há em caixa e que dificilmente seria

obtido por meio de empréstimos ban-

cários.

Buscando manter a máxima trans-

parência que tem norteado a atual ges-

tão, a diretoria da seccional disponi-

biliza, no endereço eletrônico da Ordem

(www.oabrs.org.br/novasede.php), toda

a documentação envolvida no processo

de aquisição da nova sede.

A visita de cortesia feita pelo presidente

do TJRS, desembargador Armínio José

Abreu Lima da Rosa, e comitiva à sede da

Ordem, no dia 3 de abril, serviu para re-

forçar a aproximação das duas entidades,

segundo afirmou o presidente da OAB/RS,

Claudio Lamachia: “Esse relacionamento

é absolutamente necessário e salutar. Tenho

a visão de que temos que trabalhar nesse

formato e em conjunto, visando a alcançar

novas soluções”.

A busca desse trabalho conjunto passa

por várias questões, dentre as quais a valo-

rização dos honorários advocatícios. “O Ju-

diciário precisa reconhecer que a justa

remuneração pelo trabalho dos advogados

é fundamental para a sua sobrevivência.

Trata-se de compensar dignamente os

agentes indispensáveis à administração da

Justiça e que defendem a própria cida-

dania”, salientou o presidente da OAB/RS.

O dirigente também reforçou o pedido

de que o TJRS retire o projeto de lei que

determina o fechamento dos foros gaúchos

às 18h (PL 521/2006), o qual tramita na

Assembléia Legislativa, já feito ao Tribu-

nal por ofício. Em próximos encontros, a

OAB/RS e o Tribunal discutirão questões

relativas às Câmaras Especiais, cuja

composição atual está sendo fortemente

questionada e foi objeto de encaminha-

mento de pedido de ADI junto ao CFOAB.

A Ordem também propôs horário de

atendimento exclusivo aos advogados nos

foros, proposta formulada também ao

diretor do Foro Central de Porto Alegre,

juiz Carlos Eduardo Richinitti. A melhoria

no atendimento nos foros é considerada

um dos grandes desafios da OAB/RS e

TJRS. “Faremos o melhor possível para

aprimorar os serviços”, afirmou o pre-

sidente do TJRS, Armínio da Rosa. Ele

assumiu público compromisso de, em sua

gestão, “implantar uma significativa

melhoria nos serviços judiciários de pri-

meiro grau”. E afirmou: “Acredito que,

em breve, já poderemos apresentar boas

novidades”.
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Projeto de Interiorização começou em Não-Me-Toque

Ocorreu, no dia 13 de março último,

o lançamento do Projeto de Interio-

rização Regionalizada da OAB/RS em

2008. Dirigentes da Ordem gaúcha e de

subseções, conselheiros secci-

onais e funcionários se dirigi-

ram até Não-Me-Toque, promo-

vendo um encontro que visou a

conhecer as reais necessidades

dos profissionais que atuam no

Interior e estreitar ainda mais o

relacionamento da categoria

com as comunidades.

O encontro e o almoço de con-

fraternização foram realizados na

Expodireto, uma feira agrope-

cuária de nível internacional

promovida pelo município de

Não-Me-Toque. As diretorias da

Ordem gaúcha e das subseções vizinhas,

conselheiros seccionais e colaboradores foram

recebidos pelo presidente da subseção local,

Luiz Paulo Malaquias.

A secretária-geral e idealizadora do

evento, Sulamita Cabral, analisou que o

Projeto de Interiorização Regionalizada

de Não-Me-Toque “foi organizado em

estreita colaboração com a equipe lide-

rada pelo Dr. Malaquias, que no colégio

de presidentes de 2007 prontamente se

disponibilizou a fazer o Iº Projeto de

Interiorização de 2008 em Não-Me-

Toque”.

A diretoria da seccional reuniu-se com

presidentes de subseções da região para

tratar de assuntos de interesse dos advo-

gados do Interior, enquanto a Comissão

da Mulher Advogada, presidida pela

conselheira estadual Carmelina

Mazzardo, promoveu encontro e os

funcionários das subseções receberam

treinamento.

O edifício Praça dos Açores, nova sede da

OAB/RS, localizada na Rua Washington Luís,

no Centro da Capital.

Lauro Rocha / OABRS

O presidente do Tribunal de Justiça do RS, Armínio José Abreu Lima da Rosa, acompanhado de desembargadores, realizou visita à

diretoria da OAB/RS.

Presidente do TJ visitou a OAB/RS
Lauro Rocha / OABRS

Henrique Lammel / OABRS


