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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO FEDERAL

O rdem dos A d vo g ad os do Brasil
C onselho Federal
Processo n. 49.0000.2011.001756-Q/CPL Classe: Proposição
Órgão Julgador: Conselho Pleno Autuação: 02/05/2012
Origem: Comissão Nacional de Advocacia Pública do Conselho Seccional da OAB/Espirito Santo.
Assunto: Pedido de providências. Advogados Públicos Federais. Excesso de burocracia nas transferências
de inscrição na OAB entre os estados.
Relator{a): Conselheiro Federal RENATO CASTELO DE OLIVEIRA (AC).
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Ordem dos Advogados do Brasií
Conselho Federal
Processo n 43.0000.2011.00175fi-0/CNAP Classe: Processo

Órgão Julgador: Comissão National de Advocacia Pubiica Autuação: 13/08/2011
Origem: Antonío Augusto Genulho Junior - Presidente da OAB/ES.
Assunto: Pedido de providências sobre a excessiva burocratizaçãc para transferência da inscrição na OAB
de um estado para o outro.
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CONSELHO FEDERAL
N° do P rocesso: 2009.31.06590-01

C lasse: Processo

Ó rg ão Ju lg a d o r: C om issão N acional de A dvocacia P ú b lica

A u tu ação : 12/11/2009

N° do P rotocolo: 2009.3!.06590-01

N úm ero na O rigem :
O rigem : Antonio Augusto Genulho Junior - Presidente <ía OAB/ES.
E xercício: 2009

A ssunto : Pedido de providências sobre a excessiva burocratização para transferência da inscrição na OAB

de um estado para o outro.

R equerente(s):
Presidente da OAB/ES Antonio A ugusto Genelhu Junior OAB/ES
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Vitória-ES, 03 de setembro de 2009.

Ofício GP N° 193/2009
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Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Federal - Protocolo

2009.31.06590-01
Senhor Presidente,
11/09/2009 16:24:00

Tendo em vista a solicitação constante de ofício que nos foi
endereçado pelo Dr. Evandro de Castro Bastos, atual Presidente da Comissão de
Advogados Públicos desta Seccional, cuja cópia faço anexar, solicito seja
examinada por essa Presidência a demanda apresentada.
Na expectativa da costumeira acolhida de V. Exa subscrevo-

Atenciosamente,

Antonio Augusto Genelhu Junior/
Presidente da OAB/ES
/
‘

J a * ' 'V

Exmo. Sr.

Dr. Raimundo Cesár Britto Aragão
DD.Presidente do Conselho Federal da OAB
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Ordem dos Advogados do Brasil
Seção do Espirito Santo
Comissões OAB-ES
Vitória-ES, 15 de juiho de 2009.

Exmo. Senhor Presidente,
A Comissão de Advogados Pútjj^spip
recebido reclamações com relação à burocratização excessiva para a efetivação da
transferência da inscrição na OAB de um estado para outro, para os Advogados
Públicos Federais.
Nesse sentido, visando facilitar a referida transferência, solicitamos a
Vossa Excelência, o encaminhamento de ofício ao Exmo. Presidente do Conselho
Federal da OAB, com cópia ao Presidente da Comissão Nacional de Advocacia
Pública, sugerindo a implementação de um Provimento, ou alteração no de n° 42/78,
de forma a permitir a atuação do Advogado Público Federal em Estados distintos
sem a necessidade de transferir a sua inscrição ou, alternativamente, que seja
facilitada a transferência da inscrição dos Advogados Públicos Federais,
considerando suficiente para esse fim a comprovação de sua lotação na Seccional
do Estado onde estiver atuando.
Aproveitando
consideração.

o

ensejo,

renovo

meus

protestos

de

estima

Evai
Presidente da Comisoau

rvu»uyauua i wi^licp^—OAB/ES

Exmo. Sr. Dr. Antonio Augusto Genelhu Junior
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Espírito Santo
Vitória - ES

Comissões da OAB-ES
R. Alberto de Oliveira Santos, 59 - Ed. R icam ar-40 andar - Centro - Vitória -ES 29010-908
Telefone. 3232-5606 - e-mail: patricia.torres@oabes.org.br
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CERTIDÃO DE REVISÃO E AUTUAÇÃO DE PROCESSO
Processo: 2009.08.06884-05/CNAP-GAC
Data de recebimento: 12/11/2009,
Nc. dê folhas recebidas; 02 fl(s).
Volume: 01
De ordem do Presidente da Comissão Nacional de Advocacia Pública, Dr, Willían Guimarães Santos
de Carvalho, faço, nesta data, a autuação do processo em referencia, contendo 04 fls., incluindo
esta, todas rubricadas e conferidas.
Brasília, 12 de novembro de 2009,

Estagiário(a)/GAC

Técnico(a)/Comissões/GAC

REMESSA
De ordem do Presidente da Comissão Nacional de
Advocacia Pública, Dr, Willían Guimarães Santos de
Carvalho, faço, nesta data, o encaminhamento dos
presentes autos ao Dr. Edson Rodrigues Marques,
designado relator para matéria.

Brasília, 12 de novembro de 2009

Evandro Vitoriano Elias
Gerente da GAC

Conselho Federal d» Oreiem dos Advogados do Brasil - Gerência Ae As* estoca mento às Comissões/GAC
SAS - Quadra 05, Bloco M, Lote 01, Ed. OAB - Brasília - DF - CEP: 70.070-939
Teletone; 161) 2193- 9600
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Edâoa Rodrigo» Marques
DefentorPâblico Federal
Categoria Espedal

PROCESSO N° 2009.08.06884-05/CNÂP
REQUERENTE:

PRESIDENTE DA O AB/ES A N T O N IO AUGUSTO GENELHU JÚNIOR

OAB/RS
ASSUNTO: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS SOBRE A EXCESSÍVA BURO CRATIZAÇÀO
PARA TRANSFÊRENCIA DA IN S C R IÇ Ã O D A OAB

Trata-se de requerimento formulado pelo Exmo. Sr.
Presidente da Seccional do Estado do Espirito Santo sugerido que o
Conselho Federal implemente ou altere o provimento 42/78, de forma a
permitir a a tu a çã o de A dvogado Público Federal em Estados distintos sem
a necessidade de transferir a sua inscrição ou, alternativam ente, que seja
facilitada a transferência de inscrição de Advogados Públicos Federais,
considerando suficiente para esse fim a com provação de sua lo ta ção na
Seccional do Estado onde estiver atuado.
E o relatório. Voto.
Prefacialmente, cum pre esclarecer que o art. 133 da
Constituição Federal de 1988 confere ao ad vog ad o um papel de suma
im portância no Estado Dem ocrático de Direto, ao dispor que “ O
ad vog ad o é indispensável à adm inistração da Justiça, sendo inviolável por
seus atos e manifestações no exercício a profissão, nos limites da lei”
Com efeito, além de submeterem à disciplina
normativa dispensada aos advogados em geral, os advogados públicos
têm a liberdade de exercerem a profissão com independência funcional,
mas em razão do interesse público. Contudo, devem observar os princípios
constitucionais que norteiam a atividade estatal, com o os princípios da
legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência
indisponibilidade do interesse público.
\
/

É sabido que o estatuto da OAB, bem com o o
provimento n° 42/78 traz uma série regras para transferência da inscrição
da OAB de um Estado para outro, o que torna dem orada a efetivação
do processo transferência, causando prejuízo na a tu a çã o desses
profissionais.
A respeito das fases para efetivação da transferência
da OAB de um Estado pra outro, vale a pena transcrever o artigo que
regulam enta a questão discutida nos autos.
Art. 10. A inscrição principal do a d vo g a d o deve ser
feita no Conselho Seccional em cujo território pretende
estabelecer o seu dom icilio profissional, na form a do
regulam ento geral.
§ I o Considera-se domicílio profissional a sede principal
da atividade de advo cacia , prevalecendo, na dúvida,
o domicílio da pessoa física do advo gado .
§ 2o Além d a principal, o advo g a d o deve prom over a
inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em
cujos territórios passar a exercer habitualm ente a
profissão considerando-se habitualidade a intervenção
judicial que exceder de cinco causas por ano.
§ 3o No caso de m udança efetiva de domicílio
profissional para outra unidade federativa, deve o
a dvo gado requerer a transferência de sua inscrição
para o Conselho Seccional correspondente.

Nesse sentido, o Estatuto da Ordem dos advogados dos
Brasil recom enda ver o provimento 42/78, no qual uniformiza as normas de
transferência de OAB de um Estado para outro. Vejamos:
Art.

1®.

O

A dvogado

devidam ente,

sua

requerê-la

Seção

à

que

inscrição
em

pretender
para

que

procedendo da seguinte forma:

se

transferir,

outra

deverá

a ch a í
i

a)

formular

requerimento,

com

a

qualificação

profissional com pleta, constante de sua carteira de de
A dvogado
b) indicar a Seção para onde vai transferir;
c) pagar as taxas e outras despesas previstas no
regim ento interno da Seção.
Art.2°. A Seção

que receber o requerimento de

transferência deverá proceder da seguinte forma:
a) Verificar-se o requerimento tem algum débito na
Tesouraria, caso em que o pedido ficará suspenso até
o pagam ento;
b) fornecer certidão ou cópia aute n tica d a do inteiro
teor do processo de inscrição originária do requerente,
no

prazo

de

5

(cinco)

dias

da

entrada

do

requerimento;
c) anotar , posteriormente, a transferência, na ficha
cadastral respectiva.
Arf.3° Os docum entos referidos na alínea a e b do art.
2° serão expedidos com a no taçã o de sua validade por
60 (sessenta) dias.
Parágrafo Único, Após esse prazo, o interessado, na
Seção de origem, ficará sujeito ao pag am ento de taxa
de revalidação.
Art.4° Na Seção para onde se transferir o A dvogado
deverá proceder d a seguinte maneira:
1) formular requerimento a'e inscrição com todos
seus dados pessoais e profissionais;

^
U t

I
2)

.........................................................
u
juntar certidão ou cópia autentica da de sucfe

inscrição na Seção de origem;
3) apresentar documentos referentes aos incisos VI e VII
do art.48 da Lei n° 4.215, de 27 de abril de 1963.
Art.5°. C abe à Seção para qual se vai transferir o
exame d a situação do A dvogado, tendo em vista os
preceitos do Estatuto sobre a incom patibilidade e
impedimentos para o exercício da profissão
Art. 6o, Do deferim ento da transferência se lavrará
acórdão, cujo teor será transmitido à Seção de origem
no prazo de 10 (dez dias), para o efeito previsto na
alínea c do art.2o deste provim ento.

Nota-se a excessiva burocratízação para a efetivação
de transferência de OAB de uma unidade da Federação para outro,
visando, a toda evidência, a m ultiplicidade de inscrições.
Todavia, essa m edida não se aplicaria ao ad vog ad o
público, pois, sabidamente, por serem agentes públicos, estão submetidos
a regras inerentes ao regime jurídico administrativo, tal com o a rem oção
no serviço público, de m odo que podem ser transferidos a qualquer tem po
de um Estado para outro, ou cham ados a atuar em outra localidade,
razão pelo qual o representado ficará prejudicado na dem anda, tendo
em vista, a dem ora no processo de transferência de OAB.
Deve se lembrar que a A dvocacia Pública foi erigida
ao rol das funções essências a justiça, portanto o interesse público deve ser
c o lo ca d o à frente dos direitos privados, já que os Advogados Públicos têm
por finalidade defender os interesses da sociedade em geral, assim é
indispensável que tenham liberdade de a tu a çã o em todos estados da
federação, não podendo a restrição de número de causas^ ou
necessidade de inscrição suplementar se aplicada ao âm bito d e
atuação.
I

Sendo assim, sugere-se que seja em preendida
alteração no provimento 42/78, de forma a permitir que o A dvogado
Público Federal, possa atuar em outros estados, sem a necessidade de
transferência de OAB, ou inscrição suplementar, bem com o não se aplique
a este a restrição de número de causas, quando do exercício de suas
atribuições.

Eó(sqrí Rodrigues Marques
Defensor P úblicoíedera!

—»JO***0*
,?r^909d

93O3

RECEBIMENTO
Rsseb-so, rtesf-a ànta.
Er.*m , ? F . 0 l

Oo

z m

I

^oviáe/Áo Q^ef/^-M/./
Jfíra.Wta - 5* -T
f

CERTIDÃO DE REMESSA

Processo n. 2009.31.06590-01/CNAP/GAC

De ordem dot Presidenta, da Comissão Nacional de Advocacia
Pública, Dra. Meire Lúcia Gomes Monteiro Mota, faço, nesta data, o
encaminhamento dos presentes autos ao membro/relator, D r.
Rosemiro Salgado Canto Filho, para análise e parecer.

Brasília-Dpv 19 de maio de 2010.

Evandró Vitoriano Elias
Gerente cia GAC

C onselho F íd e ra í da O rd em dos A dvogados d o B rasil - G erên cia de A ssesso ram en ío às C om issões/G A C
S AS - Quadra 05, Bloco M, Lote 01. Ed OAB - Brasília - DF - CEP: 70.070-939
Telefone: (6 1 )2 1 9 3 -9 6 0 0

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL
COMISSÃO NACIONAL DE ADVOCACIA PÚBLICA

Proc. N° 2009.08.06884-05/CNAP
4
,
Requerente: Dr. ANTONIO AUGUSTO GENELHÜ JUNIOR, Presidente da
QAB/ES.
'
Assunto: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS SOBRE A EXCESSIVA
BUROCRATIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DA INSCRIÇÃO DO
ADVOGADO PÚBLICO FEDERAL.

SRA. PRESIDENTE, SRS. MEMBROS,

Traía-se

nos

presentes

autos

de

requerimento

encaminhado a esta Comissão pelo Exmo. Sr. Presidente da
Seccional do Estado do Espírito Santo, sugerindo que o Conselho
Federal emita ou altere Provimento que permita a atuação de
Advogado Público Federa! em Estados distintos sem a necessidade
de transferir a sua inscrição ou, alternativamente, que seja facilitada
a transferência de inscrição de Advogados Públicos Federais,
-

-

1

•

'

i

considerando .suficiente para esse fim a comprovação de sua
lotação na Seccional do Estado onde estiver atuando.

É o relatório;

Primeiramente cumprè-nos esclarecer que o art. 133 da
Constituição Federal de 1988 confere ao advogado um papéf de

suma importância ao dispor quê “O advogado é indispensável à \ ^ c
administração da Justiça, sendo inviolável1 por seus atos e
manifestação no exercício da profissão, nos limites da lei".

Os advogados públicos, além de serem submetidos à
disciplina normativa dispensada a todos os, demais advogados,
também gozam da prerrogativa de exercerem a profissão com
independência, porém em razão de interesse público, observando
sempre os princípios - constitucionais da legalidade, moralidade,
impessoalidade,

publicidade,

eficiência

interesse público.

O Est

e índisponibilidade

do

K

da OAB bem como o Provimento 42/78,

elencam uma série, de regras para transferência da inscrição da
OAB de um Estado para outro, o que torna, sem dúvida alguma,
demorada a efetivação do processo de- transferência, causando
prejuízo na atuação desses profissionais.

O Estatuto da OAB, err, seu artigo 10, regulamenta a
questão ora debatida. Assim diz:
“Art. 1 0 - A inscrição principal do advogado deve ser
feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer
o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral.
§ 1o - Considera-se domicilio profissional a sede
principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o
domicílio da pessoa física do advogado.
§ 2° - Além da principal, o advogado deve promover a
inscrição suplementar n o s ' Conselhos Seccionais em cujos
territórios passar a
exercer habitualmente a profissão
considerando-se habitualidac'e a. intervenção judicial que exceder
de cinco causas por ano.
■

.
§ 3o - No caso de mudança efetiva de domicílio \ . .
profissional para outra unidade federativa, deve o advogado
requerer a transferência oe sua inscrição para o conselho
Seccional correspondente, ”

Já o Provi manto 42/78 aplica-se para a efetivação de
transferência de OAB de uma unidade da Federação para outra,
abrangendo de forma cuidadosa a quase totalidade dos advogados.

No caso dós advogados públicos, esse provimento não
se aplica a estes por serem . agentes públicos* e que estão
submetidos a regras inerentes ao regime jurídico próprio, tal como a
remoção no serviço público, e que podem ser transferidos a
qualquer tempo de um Estado para outro, ou chamados a atuar em
outra localidade, razão pela qual o i epresentado ficará prejudicado
na demanda, tendo em vista a demora no processo de análise e
decisão sobre a transferência de OAB.

E objetivando a dar um tratamento diferenciado para o
Advogado Público, o Conselho Federal editou o Provimento n°
114/2006, que em seu art. 3o, Parágrafo Ünicõ assim dispõe:
“Ari. 3o - O advogado público deve ter inscrição principal perante o
Conselho Seccional da OAB «•m cujo território tenha lotação.
Parágrafo Único - O advogado público, em caso de transferência
funcional ou remoção para território de outra Seccional, fica
dispensado do pagamento d r inscrição nèsta, no ano em curso,
desde que já tenha recolhido anuidade na Seccional em que esteja
anteriormente inscrito. " (grifei).
9

'

Por outro lado, vale lembrar que a Advocacia Pública

está contemplada no rol das funções essenciais a justiça, portanto o
interesse público deve ser colocado à frente dos direitos privados, já

que os Advogados Públicos têm por- finalidade defender os
interesses da sociedade em geral, assim é indispensável que
tenham liberdade de atuação' em todos os Estados da federação,
não podendo a restrição cio número dé causas ou a necessidade de
inscrição suplementar ser aplicada ao âmbito de sua atuação.
Face ao exposto, sugerimos;

1. Que seja alterado o Provimento 114/2006, ou editado
<
*
.
outro, incluindo dispositivo constando que a exigência
principal para efetivação da transferência de OAB do
Advogado Público, seja o Ato de remoção deste, além
da inclusão de outros procedimentos mais simples;

2. Que enquanto não for implementado a sugestão
acima, sugerir ao Gonselbo Federal que encaminhe
expediente

às

Seccionais

determinando

cumprimento do Provimento 114/2006;

E o Voto.

Brasília, 23 de junho de 2010.

Rose
lh o
Relator
Procuradór Federal/PA

o
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CERTIDÃO DE REMESSA/CONCLUSÃO
Processo n.° 49.0000.2011.001756-0
(N° antigo 2009.31.06590-01)

Por deliberação da presidência da Comissão Nacional de Advocacia Pública,
encaminho o presente feito à douta Diretoria do CFOAB, com parecer do relator, Dr.
Rosemiro S. Canto Filho (fls. 11/14), aprovado por unanimidade, na reunião do dia 14 de
setembro de 2011.

Extrato da Ata:

“(...) Aprovado o parecer/voto do relator, com as seguistes sugestões: 1) Seja
alterado o Provimento 114/2006, ou editado outro, incluindo dispositivo
constando que a exigência principal para efetivação da transferência de OAB do
Advogado Público, seja o Ato de remoção deste, além da inclusão de outros
procedimentos mais simples; 2) Enquanto não for implementado a sugestão
anterior, que o Conselho Federal da OAB encaminhe expediente às Seccionais,
determinando o cumnrimente do referido provimento

Conselho Federal da OAB
SAS Quadra 05 Bioco M - Ed. Sede OAB - Brasília / DF - 70.070-939
(61) 2193-9600

( n /f m do<i C Ç ^c/w M ^ac/c ó t/o
Yfífwiáe/Ác Çzfifrf-er-z/
W. ír
-

DECISÃO DA 44a REUNIÃO DA DIRETORIA - TRIÉNIO 2010/2013
Protocolo Eu49.0000.2011.001756-0. Assunto: OAB/ES. Sugestão de normativo do CFOAB
referente à transferência de inscrição do advogado publico federal.
Decidiu a Diretoria, por unanimidade, submeter a matéria
ao Colégio de Presidentes, sob a relatoria do Presidente do
Conselho Seccional da OAB/TO, Ercílio Bezerra de
Castro Filho,
Brasília, 17 de novembro de 2011.

Presidente
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Chefe de Gabinele
Conselho Federal da OAB
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Certidão de Remessa Prot. 49.0000.2011.001756-0

Faço, em 23/12/2011, às 17h41min, a remessa do protocolo em referência ao setor Gerência de
Orgãos Colegiados, com 1 volume(s).

Usuário Logado: RAQUEL DE PAIVA PEREIRA
Organização: Conselho Federai
Setor: Diretoria do Conselho

Certidão de Recebimento Prot. 49.0000.2011.001756-0

Recebi, em 23/12/2011, às 18h11min, do setor Diretoria do Conselho, o protocolo em referência.

Usuário Logado: PAULO FERNANDO TORRES GUIMARAES
Organização: Conselho Federal
Setor: Gerência de Orgãos Colegiados

Paulo Torres Guimarães
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

CFOAB.Gerência de Orgãos Colegiadas
sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012 18:23
OAB TO II!
Colégio de Presidentes. Pauta. Expositor.
Colégio-Adv. Públicos. Inscrição Transferência..pdf

Caro Dr, Ercílio.
Nos termos da ligação telefônica de hoje, encaminho a íntegra do processo incluído na pauta da
reunião ordinária do Colégio de Presidentes, figurando V.Exa como expositor.
Ressalto os termos do art. 3o do Provimento n. 114/2006-CFOAB, com o seguinte teor:
"Art. 3o O advogado público deve ter inscrição principal perante o Conselho Seccional da OAB em cujo
território tenha lotação.
Parágrafo único. O advogado público, em caso de transferência funcional ou remoção para território de
outra Seccional, fica dispensado do pagamento da inscrição nesta, no ano em curso, desde que já
tenha recolhido anuidade na Seccional em que esteja anteriormente inscrito."

Paulo Guimarães
Gerente de Órgãos Colegiados
Conselho Federal da OAB
Fone: (61) 2193-9754
Fax-. (61) 2193-9697
E-mail; pauioiaioab.oro.br

Marcelo Ribeiro de Melo
D©:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Paulo Torres Guimarães
segunda-feira, 5 de março de 2012 18:17
Marcelo Ribeiro de Melo
ENC: CFOAB. Colégio de Presidentes. Pauta. São Paulo.
Colégio SP Pauta.doc
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De: CFOAB.Gerênda de Qrgãos Coiegiados
Enviada em; segunda-feira, 5 de março de 2012 16:41
Para: Presidentes das Seccionais; Membros Honorários Vitalícios; Alberto de Paula Machado; Marcus Vinícius Furtado
Coelho; marcia@aporobato.adv.br: Miguel Angelo Sampaio Cancado
Cc: Francisca Miguei; Joao Luiz Ribeiro Viana; Comitê de Administração; Walter José de Souza Neto;
CFOAB.Presidência; Kathia Regina Araújo de Queiroz; Maria da Paz Cavalcante Guerreiro Filha; Evandro Vitoriano
Elias; Aline Machado Costa Tlmm; Igor Oanin Tokarski; Nayla Nobre Paim; Fernanda Loureiro
Assinto: CFOAB. Colégio de Presidentes. Pauta. São Paulo.
Ofício n. 010/2012-GOC.
Irasília, 5 de março de 2012.
liustre Presidente.
Temos a honra de encaminhar a V.Ex3 a pauta dos trabalhos da reunião ordinária do Colégio de
Presidentes dos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil que será realizada na cidade
de São Paulo nos dias 29 e 30 de março do ano em curso.
Ao informar que a programação social será remetida oportunamente, colhemos o ensejo para renovar
os protestos de elevada estima e distinta consideração.
Fraternalmente,

Ophir Cavalcante Junior
Presidente
Omar Coelho de Mello
Coordenador Nacional
Jpléqio de Presidentes_dj?s Conselhos Seccionais da OAB Reunião Ordinária - São Paulo/SP
PAUTA
D ia 2 9 . Q3 . 2 0 1 3

- 19 horas: Solenidade de Abertura. Coquetel.
Local: Renaissance São Paulo Hotel
Alameda Santos, 2233. São Paulo/SP.
Dia 30.03.2012
Local: Renaissance São Paulo Hotel
- 9 horas:

1® TEMA: Advogados Públicos. Inscrição. Transferência.
Expositor: Presidente Ercílio Bezerra de Castro Filho (TO).
- 10 horas:
2® TEMA: Cadastro Nacional de Ofensa às Prerrogativas.

i

- 1 9 horas: Solenidade de Abertura. Coquetel.
Locai: Renaissance São Paulo Hotel
Alameda Santos, 2233. São Paulo/SP.
D ia 3 Q.Q3 . 2 0 1 2

Loca): Renaissance São Paulo Hotel
- 9 horas:

1° TEMA: Advogados Públicos. Inscrição. Transferência.
Expositor: Presidente Ercílio Bezerra de Castro Filho (TO).
- 1 0 horas:

2 ° TEMA: Cadastro Nacional de Ofensa às Prerrogativas.
Expositor: Presidente Henrique Tibúrcio Pefla (GO).
- 1 1 horas:

3o TEMA: Precatórios. Comitês. Tribunais de Justiça.
Expositor: Presidente Flávio 3osé de Souza Brando, Comissão Especial de Defesa dos Credores Públicos
(Precatórios) - CFOAB.
- 12 horas:

4 ° TEMA: Ficha Limpa. Cargos comissionados.
Expositor: Presidente Cláudio Pacheco Prates Lamachia (RS).
-13 horas:Intervalo para o almoço
- 14 horas:

5o TEMA: Defensoria Pública. Relação com a OAB.
Expositor: Presidente Luiz Flávio Borges D' Urso (SP).
- 1 5 horas:

6o TEMA: Processo eletrônico. Certificação Digital.
Expositor: Presidente José Lucio Glomb (PR).
- 16 horas:
7 ° TEMA: Comissões de Combate à Corrupção.
Expositor: Presidente Sigifroi Moreno Filho (PI).
17 horas:
8o TEMA: OAB e suas parcerias.
Expositor: Presidente Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira (RN).
-18 horas: Palavra livre dos Presidentes.
- 19 horas: Leitura da Carta de São Paulo.
Encerramento.
* * *

2

Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB
Reunião Ordinária - São Paulo/SP
PAUTA
Dia 29,03,2012
-19 horas:

Solenidade de Abertura.
Coquetel.
Local: Renaissance São Paulo Hotel
Alameda Santos, 2233. São Paulo/SP.

Dia 30.03.2012
Local: Renaissance São Paulo Hotel
- 9 horas:

Io TEMA:
Expositor:

Advogados Públicos. Inscrição. Transferência.
Presidente Ercílío Bezerra de Castro Filho (TO).

-10 horas:

2°

TEMA:
Expositor:

Cadastro Nacional de Ofensa às Prerrogativas.
Presidente Henrique Tibúrcio Pefla (GO).

-11 horas:

3o TEMA:
Expositor:

Precatórios. Comitês. Tribunais de Justiça.
Presidente Flávio José de Souza Brando, Comissão Especial de Defesa
dos Credores Públicos (Precatórios) - CFOAB.

- 12 horas:

4o TEMA:
Expositor:

Ficha Limpa. Cargos comissionados.
Presidente Cláudio Pacheco Prates Lamachia (RS).

-13 horas:

Intervalo para o almoço

- 14 horas:

5o TEMA:
Expositor:

Defensoria Pública. Relação com a OAB.
Presidente Luiz Flávio Borges D’ Urso (SP).

horas:

6o TEMA:
Expositor:

Processo eletrônico. Certificação Digital.
Presidente José Lucio Glomb (PR).

-1 5

-16 horas:

T

TEMA:
Expositor:

Comissões de Combate à Corrupção.
Presidente Sigifroi Moreno Filho (PI).

-17 horas:

8o TEMA:
Expositor.

OAB e suas parcerias.
Presidente Paulo Eduardo Pinheiro Teixeira (RN).

-18 horas:

Palavra livre dos Presidentes.

19 horas:

Leitura da Carta de São Paulo.
Encerramento.
* *

t

Refc: Colégio de Presidentes n, 49.0000.2012.001040-6/GQC.
CERTIDÃO DE APENSAMENTO
Faço, nesta data, o apensamento do Protocolo/Processo
49.0000.2011.001756-0/CNAP aos autos do processo em referência.
Brasília, 8 de março de 2012.

Marcelo F^Jtíeiro de Melo
Assistente^ ecnico - GOC

Paulo Torres Guimarães
Gerente de Órgãos Colegiados

'’ff.onjrJJu: offiuitMil
39w/« - ?? -f*
MEMO 022/2012-GOC
Brasilia, 2 de maio de 2012.
DESPACHO
Junte-se aos autos do Processo 49.000.2011.0017560/CNAP. Autue-se, no Conselho Pleno. Após, voltem
me para distribuição. Brasília, 2 de maio de 2012.

ftt^tderrte-

De: GOC.
Para: Presidência.
Assunto:
Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais. São Paulo. 30.03.2012.
"Advogados Públicos. Inscrição. Transferência/'
Senhor Presidente.
Encaminho a V.Exa transcrição da minuta da ata da reunião do Colégio de
Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB
“ (...) ingressando na pauta dos trabalhos, em discussão o seu primeiro item,
‘‘Advogados Públicos. Inscrição. Transferência.5', manifestou-se como
expositor o Presidente Ercílio Bezerra de Castro Filho (TO). Após os
debates, tendo em vista o disposto nos Provimentos n. 42/78 e 114/2006,
decidiu o colegiado recomendar a normatização da proposta formulada pelo
expositor, no sentido da manutenção do parágrafo único do art. 3o deste
diploma, bastando ao advogado público, na hipótese em estudo, apresentar o
dossiê da inscrição originária juntamente com a certidão da sua regularidade,
com o aproveitamento da anuidade do ano em curso, sendo suficiente, para a
garantia do exercício profissional, apenas uma anotação na carteira e nos
assentamentos correspondentes, com a expedição de uma certidão válida
para a advocacia no território na Seccional da transferência. Ultrapassado o
ano corrente, ficou reconhecido como obrigatório o pedido de inscrição
suplementar, sem custos, mas com o consequente recolhimento da anuidade
perante a Seccional onde o advogado público passasse a exercer o ofício, por
transferência, exonerando-o do mesmo recolhimento na Seccional de
origem. (...)"
Atenciosamente,
Paulo Torres Cuimarães
r
ao: Colegiados
Gerência de Orgaos
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Ref.: Protocolo n° 49.0000.2011.001756-0/CNAP.

CERTIDÃO DE DESAPENSAMENTO

Certifico,
nesta
data.
o
desapensamento
do
Protocolo/Processo em referência dos autos do processo n° 49.0000.2012,0010406/GOC.
Brasília, 3 de maio de 2012.

Marcelc/Ribeiro de Melo
Assistente Técnico - GOC

Paulo Torres Guimarães
Gerente de Órgãos Colegiados
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Certidão de Remessa Prot. 49.0000.2011.001756-0

Faço, em 03/05/2012, às 12h32mín, a remessa do protocolo em referência ao setor Conselho Pleno,
com 1 volume(s), 0 Apenso(s).

Usuário Logado: MARCELO RIBEIRO DE MELO
Organização: Conselho Federal
Setor: Gerência de Orgãos Colegiados

Certidão de Recebimento Prot. 49.0000.2011.001756-0

Recebi, em 03/05/2012, às 15h07min, do setor Gerência de Orgãos Colegiados, o protocolo em
referência.

Usuário Logado: RENAN LIMA DA CONCEIÇÃO
Organização: Conselho Federal
Setor: Conselho Pleno

*
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Ref.: Proposição n. 49.0000.2011.001756-0.

CONCLUSÃO

Faço, nesta data, os autos em referência concluso à Sr. Presidente.
Brasília, 3 de maio de 2012.

Paulo Torres Guimarães
Gerente Órgãos Colegiados

DESPACHO

Distribuo o presente
Conselheiro Federal Renato Castelo de Oliveira.

processo

Brasília, 3 de maio de 2012.

Oilhir ( avalcante Junior
Presidente
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Ref.: Processo n. 49.0000.2011.QQ1756-0/CNAP

CERTIDÃO DE REVISÃO E AUTUAÇÃO

Proposição n. 49.0000.2011.0Q1756-0/COP
Data de recebimento: 03.05.2012
r

Origem: Gerência de Orgãos Colegíados
Número de folhas recebidas: 25
Volumes: 01 Volume.
Observações: -/
Nos termos da determinação do Sr. Presidente de fls. 23/26, faço nesta data,
a autuação do processo em referência no Conselho Pleno, contendo, até a presente data,
01 (um) volume d 27 folhas, todas rubricadas e conferidas.
Brasília, 03 de maio de 2012.
\ 1

Renan Lim a
Conceição
Assistente Técnico - Conselho Pleno
O

Paulo Torres\Guimarães
Gerente de Orgãos Colegiados

Ref.:

Proposição 49.0000.2011.001756-0/CQP
CERTIDÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA

Certifico que o processo em referência será incluído para apreciação na pauta de
julgamentos do Conselho Pleno do dia 11 de junho de 2012.

Obs.: Os processos que não forem julgados permanecerão na pauta de julgamentos das sessões
seguintes.
Brasília, 7 de mçio de 2012.
i

Reitan Lima «|ã Conceição
Assistente Técnico - Conselho Pleno

Paulo Torres Guimarães
Gerente de Órgãos Colegiados

Ref.: Proposição 49.0000.2011.001756-0/CQP
CERTIDÃO DE REMESSA
Faço, nesta data, a remessa dos autos do processo em referência ao Relator,
Conselheiro Federal Renato Castelo de Oliveira (AC), mediante entrega na sessão plenária,
Brasília, 7 de m^io de 2012.
Renan Lima lia Conceição
Assistente Técnico - Conselho Pleno
Paulo Torres Guimarães
Gerente de Órgãos Colegiados

~9

Ref.: Proposição n, 49.0000.2011.001756-G/COP.

CERTIDÃO DE RECEBIMENTO DE AUTOS

Certifico o recebimento dos autos em referência em 23/01/2013, vindos
do Relator. Conselheiro Federal Renato Castelo de Oliveira (AC), sem relatório e voto,
contendo 29 fls. e 01 volume.

Brasília, 23 de janeiro de 2013.

Kellyane
>to
Técnico Jurídico - Conselho Pleno

Gerente de Órgãos Colegiados
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Ref.: Proposição n. 49.0000.201 L0O1756-O/COP.
CONCLUSÃO
Faço, nesta data, conclusão do protocolo em referência ao Presidente,
certificando que o então Relator, Conselheiro Federal Renato Castelo de Oliveira (AC)
não integra o colegiado nesta gestão.
Brasília. 19/08/2013,
Paulo Torre?
esFGuiraarã*
Guimarães
Gerente de Órgãos Coíegiados

DESPACHO

Redistribua-se, nos termos do art. 71 do Regulamento Geral.
Reserve-se cópia integral dos autos para análise do Colégio de Presidentes dos
Conselhos Seccionas.

Brasília, 19 de agosto de 2013.
Marcus Vinícius Furtado Coêlho
Presidente.
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Ref.: Proposição n. 49.0000.2011,001756-0/COP.

CERTIDÃO DE REDISTR1BUICÀQ AUTOMATICA

Certifico, nesta data, a redistribuição automática do processo em
referência, por meio de sorteio eletrônico, ao Conselheiro Federal Rodrigo Otávio
Soares Pacheco (MG), nos termos do art. 71 do Regulamento Geral da Lei n.
8.906/1994 (EAOAB).
Brasília, 20 de agosto de 2013.

Kellyane N^SSe^Peixoto
Técnico Jurídico - Conselho Pleno

Paulo Torres Guimarães
Gerente de Órgãos Colegiados

'fô/Tclem </&&

/-r/r»

do

^b'jn&c/Áv (§h&cl&r<íi
■3'. :r

m

C Õ P I 4

Memorando 11. 20/2013-GOC/COP.
Brasília, 20 de agosto de 2013.

De:
Para:
Assunto:

Coordenação do Conselho Pleno,
Gerência de Órgãos Colegiados.
Proposição n. 49.00002011.0G1756-0/COP (Assunto: Pedido de
providências. Advogados Públicos Federais. Excesso de burocracia nas
transferências de inscrição na OAB entre os estados). Colégio de
Presidentes.

Senhor Gerente.
Encaminho cópia integral dos autos do processo em referência para análise do
Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais, nos termos do despacho de fls. 31.
Atenciosamente,
Paulo TorresPLrüi marães
Gerente de Órgãos Colegiados

f
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Ref,: Proposição n. 49.0000.2011.001756-O/COP.

CERTIDÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA

Certifico, nesta data, que o processo em referência foi incluído na pauta
de julgamentos da Sessão Ordinária do dia 09/09/2013, do Conselho Pleno.
Obs.: Os processos que não forem julgados permanecerão na pauta de julgamentos das
sessões seguintes.
Brasilia, 20 de agosto de 2013.

Kellyane Nc©B^'eHíoto
Técnico Jurídico - Conselho Pleno

Paulo Torres Guimarães
Gerente de Órgãos Colegiados
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Ref: Proposição n. 49.0000.2011.0U1756-0/COP.
REMESSA

Certifico a remessa, nesta data, dos autos do processo em referência ao
Relator, Conselheiro Federal Rodrigo Otávio Soares Pacheco (MG), contendo 34 fls. e
01 volume.
Brasília, 21 de agosto de 2013.

Kellyane NgjnfeTeixoto
Técnico Jurídico - Conselho Pleno

Paulo Torres Guimarães
Gerente de Orgaos Colegiados

allyane Notine Peixoto
De:
Enviado em:
Para:
Cc:

Assunto:
Anexos:

CFOAB.GOC.Conselho Pleno
quarta-feira, 21 de agosto de 2013 16:30
Rodrigo Otávio Soares Pacheco; Rodrigo Otávio Soares Pacheco II
Paulo Torres Guimarães
CFOAB. Relatoria. Proposição. Pauta Setembro/2013. Conselho Pleno.
Proposição n. 49.0000.2011.001756-O.COP.pdf

Prezado Conselheiro Rodrigo Otávio Soares Pacheco,
A Secretaria do Conselho Pleno encaminha cópia integral da Proposição n. 49.0000.2011.001756O/COP (Assunto: Pedido de providências. Advogados Públicos Federais. Excesso de burocracia nas
transferências de inscrição na OAB entre os estados), sob a relatoria de V.Exa, conforme distribuição
automática, informando que o processo foi incluído na Ordem do Dia do Conselho Pleno na sessão
ordinária do dia 09 de setembro de 20 13.

Por oportuno, solicita a V. Ex.a que confirme o recebimento do presente email.
Obs.: Autos em secretaria.
-Ao ensejo apresenta protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

Kellyane Notine Peixoto
Técnico Jurídico - Conselho Pleno
Conselho Federal da OAB
Tel: (61) 2193-9621 Fax: (61) 2193-9667
kellvane.peixoto@oab.ora.br

Ref.: Proposição n. 49.0000.2011.001756-0/CGP.
CONCLUSÃO
Faço, nesta data, os autos da proposição em referência conclusos ao
Presidente, certificando o contato realizado pelo Relator, nesta data, solicitando a
redistribuição do feito, diante da licença do cargo até o dia 10/10/2014.
Brasília, 26/05/2014.
Paulo T orr
rães
Gerência de Órgãos Colegíados

DESPACHO

Redistribua-se, nos termos do art. 72 do Regulamento Geral.

Brasília, 26 de

'

“

Marcus V____ _______________
Presidente
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Rei'.: Proposição n. 49.0000.2011.001756-0/COP

CERTIDÃO DE REDISTR1BUICÀO AUTOMÁTICA
Certifico, nesta data, a redistribuição automática do processo em referência,
por meio de sorteio eletrônico, ao(à) Conselheiro(a) Federal REGINALDO MARTINS
COSTA, nos termos do art. 71 do Regulamento Geral da Lei n. 8.906/1994 (EAOAB).

Brasília, 26 de Maio de 2014.

PAULO TORRES GUIMARÃES
Gerente de Orgãos Colegiados

Ref.: Proposição n. 49.0000.2011.001756-0/C0p.

REMESSA

Certifico a remessa, nesta data, dos autos do processo em referência ao
Relator, Conselheiro Federal Reginaldo Martins Costa (GO), contendo 39 fls. e 01
volume.
Brasília, 26 de maio de 2014,

JaneteTFèrreíra die Castro
Técnica-Jurídica - Conselho Pleno

Paulo Torre Guimarães
Gerente de Órgãos Colegiados

Janete Ferreira de Castro
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

CFOAB.GOC.Conselho Pleno
segunda-feira, 26 de maio de 2014 16:20
Reginaldo Martins Costa
CFOAB. Relatoria. Proposição. Conselho Pleno. Pauta Junho/2014.

Senhor Conselheiro Federal Reginaldo Martins Costa.
A Secretaria do Conseiho Pleno - por intermédio do link abaixo - encaminha cópia integral dos autos
da Proposição n. 4 9 .OOOO.2011.001756-0/C O P (Origem: Comissão Nacional de Advocacia Pública do Conselho
Seccional da OAB/Espírito Santo. Assunto: Pedido de providências. Advogados Públicos Federais. Excesso de burocracia nas transferências

sob a relatoria de V.Exa., informando que o processo foi incluído na
Ordem do Dia do Conselho Pleno da sessão ordinária do dia 02 de junho de 2014.

de inscrição na OAB entre os estados.),

Processo: h ttp ://s .o a b .o r a .b r/a o c /P r o p o s ic a o % 2 0 n .% 2 0 4 9 .0 0 0 0 .2 0 1 1 .0 0 1 7 5 6 -Q .C Q P .p d f

Para registro, soiicita-se a V.Exa. a confirmação do recebimento da presente mensagem
eletrônica.
Obs.: Autos em secretaria.
Atenciosamente,
Janete Ferreira de Castro

Técnica Jurídica - Conselho Pleno
Conselho Federal da OAB
Tel: (61) 2193-9621 Fax: (61) 2193-9667
ianete.castro@oab.orq.br

Afííes de -rrprfTv pem-ô em ••- comprcmsso com o v « * a,
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Janete Ferreira de Castro
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Reginaldo Martins Costa
segunda-feira, 26 de maio de 2014 16:30
CFOAB.GOC.Conselho Pleno
RES: CFOAB. Relatoria. Proposição. Conselho Pleno. Pauta Junho/2014.

Boa tarde, Janete.
Em razão de ser componente e representante da OAB junto ao Concurso Público do MP/GO, na fase final (Tribuna),
não poderei comparecer na segunda feira próxima. Assim, solicito a distribuição do processo enviado a minha
pessoa.
Agradeço.

Reginaldo Martins

De: CFOAB.GOC.Conselho Pleno l~mailto:cop@oab.ora.brl
Enviada em: segunda-feira, 26 de maio de 2014 16:20
Para: Reginaldo Martins Costa
Assunto: CFOAB. Relatoria. Proposição. Conselho Pleno. Pauta Junho/2014.
Senhor Conselheiro Federal Reginaldo Martins Costa.
A Secretaria do Conselho Pleno - por intermédio do link abaixo - encaminha cópia integral dos autos
da Proposição n. 49.0000.2011.001756-0/C O P (Origem: Comissão Nacional de Advocacia Pública do Conselho
Seccional da OAB/Espirito Santo. Assunto: Pedido de providências. Advogados Públicos Federais. Excesso de burocracia nas transferências
de inscrição na OAB entre os estados.), sob a relatoria de V.Exa., informando que o processo foi incluído na
Ordem do Dia do Conselho Pleno da sessão ordinária do dia 02 de junho de 2014.
Processo: h tt0 ://s .o a b .o ra .b r/a o c /P ro p o s ic a o % 2 0 n .% 2 0 4 9 .0 0 0 0 .2 0 1 1 ,0 Q 1 7 5 6 -0 .C Q P .p d f

Para registro, solicita-se a V.Exa. a confirmação do recebimento da presente mensagem
eletrônica.
Obs.: Autos em secretaria.
Atenciosamente,
Janete Ferreira de Castro

Técnica Jurídica - Conselho Pleno
Conselho Federal da OAB
Tel: (61) 2193-9621 Fax: (61) 2193-9667
ianete.castrcxatoab,org.br

Pontuação de spam: 18.2%
Para classificar esta mensagem como spam clique aqui.
Para classificar esta mensagem como não spam clique aqui.
Gerado por Aker Secure Mail Gateway - www.aker.com.br
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R e f : Proposição n. 49.0000.2011.Ü01756-0/COP.
CONCLUSÃO

Faço, nesta data, os autos da proposição em referência conclusos ao
Presidente, considerando a solicitação de fls. 41.
Brasília, 26/05/2014.
Íf* w K o
Paulo T orre?
esFGuimarãi
Guim arães
Gerência de Órgãos Colegiados

DESPACHO

Redistribua-se, nos termos do art. 72 do Regulamento Geral.

Brasília, 26 de maio de 2014.

L

s c

M arcus Vinícius F urtado Coêlho
Presidente
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Ref.: Proposição n. 49.0000.2011.001756-0/COP,

CERTIDÃO DE REDISTRflBUlCÃO AUTOMÁTICA

Certifico, nesta data, a redístribuição automática do processo em referência,
por meio de sorteio eletrônico, ao(à) Conselheiro(a) Federal SERGIO AUGUSTO SANTOS
RODRIGUES, nos termos do art. 71 do Regulamento Geral da Lei n. 8.906/1994 (EAOAB).

- Impedimento art. 141 do Regulamento Geral: Conselheiro(a) Federal REGINALDO MARTINS
COSTA.

Brasília, 26 de Maio de 2014.

PAULO TORRESIGUIMARÃES

Gerente de Orgãos Colegiados
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Ref.: Proposição n. 49.0000.2011.001756-O/COP.

REMESSA

Certifico a remessa, nesta data, dos autos do processo em referência ao
Relator, Conselheiro Federal Sérgio Augusto Santos Rodrigues (MG), contendo 44 fls.
e 01 volume,
Brasília, 26 de maio de 2014.

Janete Ferreira de Castro
Técnica-Jurídica - Conselho Pleno

Paulo Torres Guimarães
Gerente de Órgáos Colegiados

3 6 ~ a ..9 r &

Ref.: Proposição n. 49.0C00.2011.001756-0/COP.
CONCLUSÃO

Faço, nesta data, os autos da proposição em referência conclusos ao
Presidente, certificando o contato realizado pelo Relator, nesta data, solicitando a
redistribuição do feito, considerando o encerramento do período de suplência no
próximo dia 29.
Brasília, 26/05/2014.
Paulo Toires1uuim arães
Gerência de Órgãos Colegiados

DESPACHO

Redistribua-se, nos termos do art. 72 do Regulamento Geral.

Brasília, 26 de
M arcas V

'

*

Ref.: Proposição n. 49.0000.2011.001756-0/COP.

CERTIDÃO DE REDISTRIBUICÃO AUTOMÁTICA
Certifico, nesta data, a redistribuição automática do processo em referência,
por meio de sorteio eletrônico, ao(à) Conselheiro(a) Federal RUY HERMANN ARAÚJO
MEDETROS, nos termos do art. 71 do Regulamento Geral da Lei n. 8.906/1994 (EAOAB).

- Impedimento art. 141 do Regulamento Geral: Conselheiro(a) Federal REGINALDO MARTINS
COSTA, SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES.

Brasília, 26 de Maio de 2014.

PAULO TORRES (GUIMARÃES
Gerente de Órgãos Colegiados
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Ref.: Proposição n. 49.0000.2011.001756-0/CQP.

REMESSA

Certifico a remessa, nesta data, dos autos do processo em referência ao
Relator, Conselheiro Federal Ruy Hermann Araújo Medeiros (BA), contendo 47 fls. e
01 volume.
Brasília, 26 de maio de 2014.

JanetèjFerreira de Castro
Técnic^urídica - Conselho Pleno

Paulo Torres Guimarães
Gerente de Org;ãos Colegiados

Janete Ferreira de Castro
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

CFOAB.GOC.Conseího Pleno
segunda-feira, 26 de maio de 2014 18:01
Ruy Hermann Araújo Medeiros
CFOAB. Relatoria. Proposição. Conselho Pleno. Pauta Junho/2014.

Senhor Conselheiro Federal Ruy Hermann Araújo Medeiros.
A Secretaria do Conselho Pleno - por intermédio do link abaixo - encaminha cópia integral dos autos
da Proposição n. 4 9 .OOOO.2 0 1 1 .0 0 1 7 5 6 -0 /C O P (Origem: Comissão Nacional de Advocacia Pública do Conselho
Seccional da OAB/Espirito Santo. Assunto: Pedido de providências. Advogados Públicos Federais. Excesso de burocracia nas transferências
de inscrição na OAB entre os estados.), sob a relatoria de V.Exa., conforme redistribuição automática,
informando que o processo foi incluído na Ordem do Dia do Conselho Pleno da sessão ordinária do dia
02 de junho de 2014.
Processo: h ttp ://s .o a b .o rg .b r/g o c /P ro p o s ic a o % 2 0 n .% 2 0 4 9 .0 0 0 0 .2 0 1 1 .0 0 1 7 5 6 -0 .C Q P .p d f

Para registro, solicita-se a V.Exa. a confirmação do recebimento da presente mensagem
eletrônica.
Obs.: Autos em secretaria.
Atenciosamente,
Janete Ferreira de Castro

Técnica Jurídica - Conselho Pleno
Conselho Federal da OAB
Tel: (61) 2193-9621 Fax: (61) 2193-9667
ianete.castro<Q)oab. orq.br
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Proposição n* 49,0000,2011,001756-0/CQP
II ■i.iiw iiimiii .............
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Origem: Comissão Nacional de Advocacia Pública do Conselho Seccional da
OAB/Espírito Santo,
Assunto: Pedido de providências. Advogados Públicos Federais. Excesso de burocracia
nas transferências de inscrição na OAB entre os Estados.
Relator: Conselheiro Federal Ruy Hermann Araújo Medeiros (BA).

RELA TÓ RIO

Cuidam os presentes autos de proposição/pedido de providências
formulado pela comissão de Advogados Públicos de Secção do Espírito Santo da
Ordem dos Advogados do Brasil.
É fato que a Comissão de Advogados Públicos da Ordem dos Advogados
do Brasil» Seção do Espírito Santo, encaminhou ao Presidente dessa Secional pedido
para que encaminhasse ao Presidente do Conselho Federal da OAB expediente com
sugestão de alteração do provimento 42/78, ou adoção de um provimento próprio, que
permita atuação dos Advogados Públicos sem necessidade de transferir sua inscrição em
Secional ou que facilite a transferência de inscrição desses.
Constam dos autos: Ofício do Presidente da Secional do Espírito Santo
ao Presidente do Conselho Federal, pedindo exame da matéria (fls, 03), Relatório e
Voto formulados pelo Defensor Público Federal, Dr. Edson Rodrigues Marques,
sugerindo que efetivamente seja feita alteração no provimento 42/78, de forma a
permitir que o “Advogado Público Federal possa atuar em outros estados sem a
necessidade de transferência da OAB ou inscrição suplementar bem como a esse não se
aplique restrição de números de causa quando no exercício de suas atribuições”, em
circunscrição de Secional que não seja a de sua inscrição (fls. 05 a 09); Pronunciamento
da Comissão Nacional de Advocacia Pública, no qual essa sugere alteração do
provimento 114/2006, ou que seja editado outro para exigir que para a efetivação de
transferência de inscrição seja suficiente o ato de remoção do Advogado Público, e
inclusão de procedimentos mais simples (fls. 1 1 a 14); ata de reunião do Colégio de
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Presiden|ps dos Conselhos Secionais (minuta) da qual consta a sugestão da manter-se o
parágrafo único do art 3o do provimento 114/2006, bastando ao advogado Público
apresentar dossiê da inscrição originária justamente com a certidão de sua regularidade,
com aproveitamento da anuidade em curso paga, sendo suficiente para a garantia do
exercício funcional apenas anotação na carteira e nos assentamentos correspondentes
(fls.23).
^
.a

O processo foi distribuído e redistribuído por diversas vezes.
Como se verifica, os diversos pronunciamentos são no sentido de facilitar

a transferência de inscrição dos Advogados Públicos de uma secional da OAB para
outra, tendo em vista que estão submetidos a exigências decorrentes de sua nomeação
ou remoção.
Não há divergência quanto a isso.
Finalmente o processo chega para decisão do Conselho Pleno.

VOTO

Há exigência legal quanto a inscrição de todo e qualquer advogado, na
forma prevista nos arts 8 a 10 da Lei 8.906/94. O artigo 10 exige que a inscrição do
advogado deve ser feita no Conselho Secional em cujo território deve estabelecer seu
domicílio profissional, na forma do Regulamento Geral. Como domicílio profissional é
a sede principal da atividade da advocacia alterando-se o domicílio, impõe-se a
transferência.
Atualmente, o Provimento 42/78 rege a transferência definitiva de
inscrição de uma Seção para outra», mediante requerimento à seção onde se acha
inscrito, indicando a seção para onde vai se transferir e pagando as taxas e outras
despesas previstas no Regimento da Seção. Esse provimento prevê que o requerente
deve pagar débito porventura existente, e a Seção devará fornecer-lhe certidão ou cópia
autenticada do inteiro teor do processo de inscrição originária, com validade de sessenta
dias, e posteriormente anotará a transferência na ficha cadastral do advogado.
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De posse dos documentos fornecidos pela seção onde se encontra
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inscrito, o advogado deve formular requerimento de inscrição na Seção para onde
pretende transferir, contendo seus dados pessoais e profissionais, juntar os documentos
que lhe foram fornecidos pela Seção original, inclusive certidão de inscrição. Caberá a
essa seccional o exame de situação do advogado, “tendo em vista os preceitos do
Estatuto sobre incompatibilidade e impedimento para o exercício da profissão”.
É esse procedimento que parece dificultoso ou burocrático pela Comissão
**
de A degados Públicos, e assim considerado pelos pronunciamentos que já constam do
,

presente processo de proposição,
Embora entenda que o processo de transferência não seja tão dificultoso,
não deixo de perceber que essa, tal como normalizada atualmente, pode demandar
tempo não razoável para o advogado público e causar-lhe dificuldade, quando de sua
nomeação para local diverso daquele onde está localizada a Seção onde se encontra
inscrito, ou quando de sua transferência.
Profissionais que exercem a advocacia privada igualmente podem se
encontrar em situação de emergência para inscrição em outra seccional, caso que pode
ocorrer especialmente com o advogado empregado. Aquilo que foi apontado como
burocracia injustificada, nos autos do procedimento da presente proposição, também
pode atingir integrantes da advocacia não pública:

CONCLUSÃO/VOTO

Concluo, à vista do posicionamento de mais de um órgão colegiado e das
justificativas apresentadas e da possibilidade de o Conselho Federal regulamentar a
matéria que a proposição deve ser acatada em seu essencial e deve ser abrangente, isto é
extensiva a todos os advogados. Mas, por ser exigência legal, não se pode dispensar a
transferência de inscrição.

d oa

d o i2 & *a oe /
Ç^eaUwi/
m -* .-w .< &

«.
Neste sentido, o provimento n° 42, de 21 de setembro de 1978, devera ser
* »
revogado para, que em seu lugar, novo provimento regulamente a transferência de
msériçâo do advogado de uma Seção para outra.
Novo provimento disporia a matéria com o teor seguinte:
Provimento n°.......
O

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, V, da Lei 8.906 de 4 de julho de 1994,
tendo^m vista o decidido no Processo 49.000.2011.001756-0/C0p Classe Proposição,
•

Resolve:
Art, Io. O advogado que pretender transferir, definitivamente, sua

inscrição para outra Seção, deverá requerê-la à Seção em que se acha inscrito,
procedendo da seguinte forma:
a)

Formular requerimento, com a qualificação profissional completa,

constante de sua carteira de trabalho, indicando e Seção para onde vai se transferir.
b)

Pagar taxas e anuidade que esteja devendo.

Art. 2o - De posse do requerimento de que fala o art. Io, a Seção o
instruirá, com certidão contendo a existência da inscrição originária e de regularidade da
situação do advogado, e lhe fornecerá segunda via, dentro de 72 (setenta e duas horas).
§ Único. Ao fornecer 2a via do requerimento devidamente instruída ao
advogado, a Seção fará anotação de encaminhamento à Seção para onde este pretende
transferir-se.
Art. 3o - O advogado deverá entregar, mediante recibo, à Seção, para
onde deseja transferir-se, a via do requerimento e documentos que lhe forem entregues,
na forma do artigo 2o, parágrafo único, acompanhada de 3 (três) retratos 3x4 para
cadastro.
,

Art. 4o - a seção para a qual o advogado vai transferir-se, incluirá o

pedido imediatamente em pauta, e, deferindo-o, lavrará acórdão correspondente.
Art. 5o - A seção para onde o advogado transferir-se fomecer-Ihe-á
carteira, mantendo a data da inscrição primeira efetuada pelo advogado.

3B»—rfí». ® d?
Art. 6o - A Seção para a qual o advogado obteve transferência,
comunicará à Seçâo de origem a transferência, logo após a entrega da nova carteira,
paratievida anotação.
Art.

T

-

Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrario.
É a conclusão, como voto regimental.

Brasília, 02 de junho de 2014.

Ruy H erm ann A raújo Med@£ro$
Relator

2090 a Sessão Ordinária do Conselho Pleno
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
Pauta de: 11 de junho de 2012.
Sessão de: 02 de junho de 2014.
Proposição n. 49.0000.201L001756-0/CQP.
Origem: Comissão Nacional de Advocacia Pública do Conselho Seccional da
OAB/Espírito Santo.
Assunto: Pedido de providências. Advogados Públicos Federais. Excesso de burocracia
nas transferências de inscrição na OAB entre os Estados.
Relator: Conselheiro Federal Ruy Hermann Araújo Medeiros (BA).
Presidente da Sessão: Marcus Vinicius Furtado Coêlho.
Secretário: Cláudio Pacheco Prates Lamachia.
Sustentação oral: —,
CERTIDÃO
Certifico que o Conselho Pleno, ao apreciar o processo em referência, em
sessão realizada no dia 02/06/2014, proferiu a seguinte decisão: “Após a leitura do
Relatório e do voto, manifestaram-se sobre o assunto os Conselheiros Everaldo Bezerra
Patriota (AL), Marcelo Lavocat Galvão (AL), Elton Sadi Fülber (RO), Cícero Borges
Bordalo Júnior (AP) e José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque (CE). O
julgamento do processo foi em seguida suspenso, (...). Prosseguindo a apreciação da
Proposição n. 49.0000.2011.001756-O/COP, manifestaram-se sobre a matéria os
Conselheiros Eid Badr (AM) e Setembrino Idwaldo Netto Pelissari (ES). Decidiu o
Conselho Pleno, por unanimidade, acolher o voto do Relator, admitindo a relevância da
matéria, nos termos do art. 79 do Regulamento Geral.”
Brasília, 03 de junho de 2014.
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Proposição n. 49,0000.2011.001756-Q/COP
Origem: Comissão Nacional de Advocacia Pública do Conselho Seccional da
OAB/Espírito Santo,
Assunto: Pedido de providências. Advogados Públicos Federais. Excesso de burocracia
nas transferências de inscrição na OAB entre os Estados.
Relator: Conselheiro Federal Ruy Hermànn Araújo Medeiros (BA).

DESPACHO

Chamo o feito à ordem e, diante da reserva de cópia integral dos autos
destinada à análise do Colégio de Presidentes dos Conselhos Secionais (fls. 31 e 33),
proponho a remessa da matéria neles versada, que abrange procedimentos a serem
adotados por todas as Unidades da Federação, ao pronunciamento do douto colegiado.
Após, retomem os autos a esta relatoria.
De Vitória da Conquista para Brasília» em 24 de março de 2015.

— -j

Ruy-fíerm ann A raújo
Relator
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Ref.: Proposição n. 49.0000^011.001756-0/C0p.

CONCLUSÃO
Faço» nesta data, o documento em referência concluso ao Presidente.
Brasília, 25 de março de 2015.

Panlo Torres Guimarães
Gerente de Órgãos Colegiados

DESPACHO
Acolho o despacho de fls. 55.
Encaminhe-se à pauta do Colégio de Presidentes, tendo como expositor o
Eminente Presidente Secional Homero Junger Mafia (ES).
Brasília, 25 de março de 2015.
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Memorando n. 014/2015-GOC/COP.
Brasília, 25 de março de 2015.

De:
Para:
Assunto:

COPIA

Coordenação do Conselho Pleno.
Gerência de Órgãos Colegiados.
Proposição n. 49.0000.2011.001756-0/C0p. (Origem: Comissão Nacional de
Advocacia Pública do Conselho Seccional da OAB/Espírito Santo. Assunto:
Pedido de providências. Advogados Públicos Federais. Excesso de burocracia
nas transferências de inscrição na OAB entre os estados. Relator: Conselheiro
Federal Ruy Hermann Araújo Medeiros/BA). Conselho Pleno.

Senhor Gerente.
Encaminho para conhecimento e para adoção das providências cabíveis, cópia
integral dos autos do processo em referência, tendo em vista o despacho proferido às fls. 55
pelo Relator, Conselheiro Federal Ruy Hermann Araújo Medeiros (BA), acolhido pelo Sr.
Presidente.
Atenciosamente,

Paulo Torres Guimarães
Gerência de Órgãos Colegiados

Ref.: Proposição n. 49.0000.2011.001756-0/C0p.

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico, nesta data, ajuntada do Memorando n. 087/2015-GOC às fls.
59/62 dos autos do processo em referência.
Brasília, 29 de junho de 2015.

Janeti
istro
Técnica-Jurídica- Conselho Pleno
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Memorando n. 087/2015-GOC.

De:
Para:
Assunto:

Brasília, 29 de junho de 2015.

GOC.
COP.
Colégio de Presidentes. Recomendação. Proposição 49.0000.2011.001756O/COP.

Senhor Gerente.
Encaminho para conhecimento e adoção das providências cabíveis a minuta do
extrato de ata a seguir transcrita, oriunda da reunião do Colégio de Presidentes dos Conselhos
Seccionais da OAB realizada nos dias 28 e 29 de maio do ano em curso, na cidade de Vitória,
Espírito Santo:
“ ... retomando à pauta, foi apreciado o tema “Unificação de documentos para
inscrição/transferência”, mediante exposição do Presidente Homero Junger
Mafra (ES), ocasião em que o colegiado acolheu o entendimento de S.Exa.,
como recomendação dirigida ao Conselho Federal, a respeito do rol de
documentos então apresentado, indicados como necessários às diversas
modalidades de inscrição.”
Segue anexado o rol de documentos acima citado.
Atenciosamente,
Paulo Torres Guimarães
Gerente/GOC
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Em inentes Presidentes,
Ao p ro p o r esse tem a - ainda no início da gestão do Presidente M arcus Vinícius
- o fiz olhando, tam bém , a dificuldade e a im ensa gam a de docum entos que as
Seccionais exigiam p a ra inscrição (e a do Espírito Santo era p ródiga nisso).
Por dem ora que apenas deve ser debitada a m im, trago agora a proposta de
unificação dos d o cu m en to s de inscrição, assentando que contei com a
colaboração dos C onselheiros Seccionais A lessandra Starling e C láudio
Colnago, sem os quais certam ente essa proposição não viria a lume.
A ntes de passar a listar os docum entos que entendo necessários à inscrição na
O rdem , anoto que a p a rtir da unificação do Exame de O rdem poderíam os
avançar, unificando, tam bém , os docum entos necessários p ara a inscrição.
Assim, apresentam os o rol de docum entos necessários à inscrição:

INSCRIÇÃO DEFINITIVA

Requerimento
Diploma ou Certidão de conclusão de curso, neste caso acompanhada de
histórico escolar (art. 8 2 , II do EOAB e art. 23 Regulamento Geral)
Documento de Identidade e CPF (art. 8 2 , I do EOAB)
Título de Eleitor e comprovação de quitação com serviço militar (art.
8 2 , III do EOAB)
Certificado de Aprovação no Exame de Ordem ((art. 8 2 , IV do EOAB)

R. Alberto de Oliveira Santos, 59 - Ed. Ricamar - 4o andar - C entro - Vitória -E S 29010-908
Telefone: 3232-5601 -3 2 3 2 -5 6 0 4 - e-mail: gabinete@ oabes.org.br
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D eclaração p ró p ria de in e x is tê n c ia de in co m p atib ilid a d e ou impedimento
para o e x e rc íc io da advocacia ( ( a r t . 8 2 , V do EOAB)- N este caso, o
bacharel deverá e s c la r e c e r qual cargo ou função ex erce.

Certidão criminal dos cartórios de distribuição da Comarca onde reside
(art. 8 2 , VI do EOAB)
Declaração própria de domicílio profissional
F o to g ra fia 3 x 4 a tu a liz a d a ( a r t . 33, IV do Regulamento G eral)

INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR

Requerimento
C ertid ão de in s c riç ã o re g u la r na Seccional de origem
F o to g ra fia 3 x 4

INSCRIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA

Requerimento
C ertid ão de in s c riç ã o re g u la r na Seccional de origem
D eclaração p r ó p r i a de domi cí l i o p r o f i s s i o n a l
F o t o gr af i a 3 x 4

R. Alberto de Oliveira Santos, 59 - Ed. Ricamar - 4o andar - C entro - Vitória -E S 29010-908
Telefone: 3232-5601 - 3 2 3 2 - 5 6 0 4 - e-mail: gabinete@ oabes.org.br
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INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO
Certi dão a t u a l i z a d a da Faculdade at es t a ndo m a t r í c u l a a p a r t i r do 7 S
período ou 2 úl t i mos anos do curso
Documento de i dent i dade e CPF
T í t u l o de e l e i t o r
Declaração p r ó p r i a sobre i n e x i s t ê n c i a de i ncompat i bi l i dade para a
advocacia ( a r t . 28) ou i n e x i s t ê n c i a de impedimento ( a r t . 30). Caso
haj a impedimento, d e t a l h a r a t r i b u i ç õ e s do cargo com comprovação
i dônea.
Cert i dões ne g a t i va s cr i mi na i s (est adual e f e d e r a l )
C e r t i f i c a d o de R e s e r v i s t a

Com tais considerações, subm eto a m atéria ao Colégio de Presidentes,
indicando que em caso de aprovação, deverá ser ed itad o provim ento regulando
a m atéria.

R. Alberto de Oliveira Santos, 59 - Ed. Ricamar - 4 ° andar - Centro - Vitória -E S 29010-908
Telefone: 3232-5601 - 3232-5604 - e-mail: gabinete@ oabes.org.br
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Ref.: Proposição n. 49.0000.2015.001756-0/C0p.
CONCLUSÃO
Faço os autos do processo em referência conclusos ao Presidente,
certificando que o Relator não integra o Conselho Federal da OAB na gestão em curso.
Brasília, 03/02/2016.

Gerência de Órgãos Colegiados

DESPACHO

Redistribua-se, nos termos do art. 72 do Regulamento Geral.
BrasHja^.de fevereiro de 2016.
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Ref.: Proposição n. 49.0000.2011.001756-0/COP.

CERTIDÃO DE REDISTRIBUICÃO AUTOMÁTICA

Certifico, nesta data, a redistribuição automática do processo em referência,
por meio de sorteio eletrônico, ao(à) Conselheiro(a) Federal MARCELLO TERTO E
SILVA, nos termos do art. 72 do Regulamento Geral da Lei n. 8.906/1994 (EAOAB).
- Impedimento art. 68, § 2°, Regulam ento Geral: Conselheiro(a) Federal FLAV1A BRANDÃO MAIA
PEREZ, LUCIANO RODRIGUES M ACHADO, M ARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA.

Brasília, 03 de fevereiro de 2016.

PAULO TORRES|GUIMARÃES
Gerente de Órgãos Colegiados

do

Refi: Proposição n. 49.0000.2011.001756-0/C0p.

CERTIDÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA

Certifico, nesta data, que o processo em referência foi incluído na pauta de
julgamentos da Sessão Ordinária do mês de abril do ano de 2016 do Conselho Pleno.
Brasília, Io de abril de 2016.

Gerente de Urgãos (Joiegiaüos

Ref.: Proposição n. 49.0000.2011.001756-O/COP

REMESSA

Certifico a remessa, nesta data, por email, dos autos do processo
referência ao Relator.
ril de 2016.

Técnico Jurídica - GOC

Paulo Torres
Guimarães
r
I
Gerente de Órgãos Colegiados

Geoconda Santos Arruda Gonçalves
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

C FO A B .G e rên cia de Orgãos Colegiados
sexta-feira, 1 de abril de 2016 17:58
Marcello Terto e Silva; Marcello Terto e Silva II
C F O A B . Relatoria. Conselho Pleno. Pauta AbriI/2016.

Prezado Conselheiro M arcello Terto e Silva,
A Secretaria do Conselho Pleno, por interm édio do link abaixo descrito, encaminha cópia integral do processo
descrito, sob a relatoria de V.Exa., conforme distribuição automática, informando a sua inclusão na Ordem do
Dia/pauta de julgamentos do Conselho Pleno da sessão ordinária do dia 12 de abril de 2016:
Proposição n. 49.0000.2011.001756-0/C0p
Origem: Comissão Nacional de Advocacia Pública do Conselho Seccional da OAB/Espírito Santo.
Assunto: Pedido de providências. Advogados Públicos Federais. Excesso de burocracia nas transferências de
iscrição na OAB entre os estados.
Relator: Conselheiro Federal M arcello Terto e Silva (GO).
Processo: http://s.oab.org.br/goc/Proposicao%20n.%2049.00Q0.2011.001756-0.CQP.pdf

Para registro, solicita-se a V.Exa. a confirm ação do recebim ento da presente mensagem eletrônica.
Obs.: Autos em secretaria
Atenciosamente,

Geoconda Arruda
Técnico Jurídica - GOC
Conselho Federal da OAB
Tel: (61 ) 2193 -963 0 Fax: (61 ) 2193-9757
Geoconda.arruda@oab.ora.br
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Ref.: Proposição n. 49.0000.2011.001756-0/C0p.
CERTIDÃO
Certifico, nesta data, a determinação do Relator, mediante contato telefônico,
no sentido da retirada do processo de pauta, tendo em vista o seu período de licença do cargo.
Brasília, 2 de abril de 2016.
Paulo Torre^ Guimarães
GOC

Ref.: Proposição n. 49.0000.2011.001756-0/C0p.

CERTIDÃO DE APENSAMENTO

Certifico, nesta data, o apensamento dos autos da Proposição n.
49.0000.2011.001751-1/COP aos autos do processo em referência.
Brasília, 14 de setembro de 2016.

Gerente de Órgãos Colegiados
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Ref.: Proposição n. 49.0000.2011.001756-0/CQP.

REMESSA

Certifico a remessa, nesta data, por e-mail, dos autos do processo em
referência ao Relator, contendo 70 fls., 01 volume e 02 apensos.
Brasília, 14 de setembro de 2016.

Janetèf Ferreira ae Castro
Técmca/Turídica - Conselho Pleno

Paulo Torresi Guimarães
Gerente de Órgãos Colegiados

