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CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
ESCOLA NACIONAL DE ADVOCACIA 

 
 

RELATÓRIO ANUAL DE 2005 
 
 
 
I. PRELIMINARES 
 

Este Relatório abrange as atividades da Escola Nacional de Advocacia no exercício de 
2005.  
 
 Houve expectativa de um grande impulso no funcionamento da Escola, mercê da 
conclusão da reforma do prédio destinado à ENA, e nominado Centro Cultural Evandro Lins e 
Silva, com possibilidade de execução dos projetos e atividades especificados na proposta 
orçamentária da ENA, encaminhada à Diretoria do Conselho Federal e por este aprovada e 
incluída no seu orçamento. 
 
 Logo em janeiro, foram agilizados pedidos para a realização de atividades programadas, 
a fim de que, como de praxe, se iniciarem no mês de fevereiro. 
 
 Nessa linha, e consoante deliberado no IX ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES 
DE ESAs, realizado em dezembro de 2004, foi reexaminado e reformulado o Projeto de Escola 
Virtual – ENA em Rede, mediante discussão de outro projeto, elaborado por Comissão formada 
por dirigentes de ESAs e Conselheiros da ENA, de modo a sensibilizar as Escolas Seccionais à 
integração, indispensável a que a finalidade desse grande projeto seja alcançada. 
 
 Houve dificuldades na parte técnica, continuamente examinadas e avaliadas pelos 
técnicos do setor do Conselho Federal e pela Consultora para educação em ambiente virtual, 
Profª Maria Rosa de Abreu. Somente em outubro, ainda não implementados todos os recursos 
materiais e humanos, porém com um projeto bem delineado, foi possível apresentá-lo à 
Diretoria do Conselho Federal, em reunião realizada no dia 16.10.2005. 
 
 Aprovado o projeto, foram tomadas as providências para que seja possível sua 
implantação, em projeto-piloto, em março do ano próximo. 

 
Em seu corpo funcional, contou a ENA com a sua secretária, Ordália Lima Ferreira, além 

da consultoria da Profa. Maria Rosa de Abreu. 
 
 
II. DAS AÇÕES REALIZADAS 
 

A programação da ENA, conforme estipula o seu Projeto Didático-Pedagógico, pode 
ser traçada a curto e a médio prazos, este para um período de dois anos, e o primeiro, de seis 
meses. 

 
Atendendo a esse regramento, foi elaborado Plano de Ação da ENA, que, no pertinente 

ao período ora referenciado, observa a versão encaminhada à Diretoria do Conselho Federal.   
 



Foi tentada a execução do contido na programação anual, especificada na proposta 
orçamentária encaminhada, no final de 2005, à Diretoria do Conselho Federal, para apreciação 
e inclusão no seu Orçamento para o corrente exercício financeiro. 
 

A seguir, as atividades que puderam ser realizadas neste ano de 2005. 
 

 
II. 1 – IMPLANTAÇÃO DA ENA 
 
A ENA mudou de espaço físico, limitando-se a duas salas, de início, sendo, posteriormente, 
ampliado para quatro salas.As duas salas acrescidas destinam-se ao programa de educação à 
distância – ENA em REDE, que se espera seja implementado efetivamente no primeiro 
semestre do próximo ano de 2006.    
 
 
II. 2 – MANUTENÇÃO DO “LINK” DA ENA  
 
 Em 2002, foi implantado o “link” da ENA, contendo os dados básicos da Escola.  
 

A manutenção do “link” continuou efetivada ao longo do tempo, e ainda persiste, 
possibilitando localizar além de documentos fixos, tais o Regimento e o quadro das ESAs com 
os respectivos endereços, a programação das ações e as notícias das ESAs, bem como 
notícias relativas a atividades jurídico-culturais das Escolas Superiores de Advocacia – ESAs. 

 
No corrente ano, tal como no anterior, foi arrefecido o ritmo do noticiário pelas 

dificuldades de entrosamento com os novos dirigentes das Escolas Seccionais, além da   
carência de atividades da ENA. 

 
Foi, infelizmente, suspensa a edição do Informativo quinzenal, enviado via e.mail para as 

ESAs e lançado no espaço eletrônico da Escola Nacional. 
 
Vai-se tentar retomar essa forma salutar de comunicação, que impulsiona a criatividade 

e a operacionalização das Escolas. 
 
 
II.3 – X  ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DE ESAs 
 

Na programação da ENA para 2005 havia previsão, consoante seu plano de ação, de 
dois Encontros Nacionais de Dirigentes de ESAs, nos primeiro e segundo semestres. 

 
Assim, em 31 de janeiro, foi solicitada autorização para realização, indicada opção para 

datas coincidentes com as reuniões do Conselho Federal, nos meses de abril e maio. 
 
À falta de resposta, foi reiterada a solicitação, em 1º de junho, mediante o Of.n 

021/2005, com protocolo n. 2940/2005, já, então, indicada a data coincidente com a XIX 
Conferência Nacional dos Advogados. Nesse caso, somente um poderia ser realizado no ano, o 
que de fato ocorreu. 

 
O X Encontro transcorreu no dia 28 de setembro, em programação bem compacta, de 

modo a adequar-se aos espaços e à conveniência dos trabalhos desenvolvidos na XIX 
Conferência.  



 
Entretanto, apesar do reduzido espaço de tempo, tanto para organizar quanto para 

realizar, os trabalhos foram produtivos e houve  presença da grande maioria das ESAs e uma 
acalorada e sugestiva discussão dos assuntos enfocados. 

 
II.3.1 – DESENVOLVIMENTO DO X ENCONTRO DE DIRIGENTES DE ESAs 
 
 
II.3.1.1 - DA SOLENIDADE DE ABERTURA 
 

A abertura dos trabalhos, às 9.30 horas, contou com o prestígio do Secretário Geral 
Raimundo Cezar Britto Aragão, do Diretor Tesoureiro Vladimir Rossi Lourenço e do Presidente 
da Seccional da OAB de Goiás Miguel Ângelo Sampaio Cançado, os quais participaram da 
Mesa juntamente com a Diretora Geral da ENA, Conselheira Federal Fides Angélica de Castro 
Veloso Mendes Ommati, o Diretor Geral da ESA-OAB/SC Márcio Luiz Fogaça Vicari, e a Dra. 
Maria Artemísia Arraes Hermans, membro do Conselho Consultivo da ENA.  

 
 Ao fazer a abertura dos trabalhos, o Secretário Geral, Dr. Raimundo Cezar Britto 
Aragão, fez breves considerações sobre a importância do evento das Escolas de Advocacia e 
do programa de educação continuada, no âmbito da OAB e na classe dos advogados, 
seguindo-se pronunciamento do Diretor Tesoureiro, da Diretora Geral da ENA, que realçou o 
trabalho que vem sendo desenvolvido pelas Escolas, demonstrando a necessidade de dar-lhes 
condições de funcionamento permanente e satisfatório, do Diretor Geral da ESA-OAB/SC e, 
ainda, do Presidente da OAB-GOIÁS. 
 Encerrada a solenidade de Abertura, foram instalados os trabalhos do evento, de 
imediato, face à escassez do tempo considerada a extensão da pauta. 
 
 II.3.1.1  DOS PARTICIPANTES DO X ENCONTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DE ESAs 
 

Estiveram presentes dirigentes da ENA e (15) dirigentes/representantes das 26 (vinte e 
seis) ESAs, num total de aproximadamente (30)  pessoas. 

 
Foram os seguintes os que participaram do X Encontro, em Florianópolis: 
 
Escola Nacional de Advocacia - Fides Angélica Ommati – Diretora Geral 
 
Membros do Conselho Consultivo: 
 
Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, Márcio Luiz Fogaça Vicari, Maria Artemísia 
Arraes Hermans, Maria Guadalupe Piragibe da Fonseca, Paulo Roberto Moglia Thompson 
Flores. 
 
 
Dirigentes de ESAs: 
 
Dr. Marcos Augusto de A. Ehrhardt Júnior – ESA-OAB/AL, Dr. Oscimar Alves Torres –  ESA-
OAB/BA, Dra. Cynara Monteiro Mariano e Dr. Rodrigo Uchoa – ESA-OAB/CE, Dr. Paulo 
Roberto Roque Antonio Khouri e Juliana Neves Braga – ESA-OAB/DF, Dr. Cleuler Barbosa Das 
Neves  – ESA-OAB/GO, Dr. João Batista Ericeira – ESA-OAB/MA, Dr. Ronaldo Brêtas Dias  -  
ESA-OAB/MG,   Dr. Élio Araújo Silva  – ESA-OAB/MT,  Dr. João Maurício de Lima Neves  – 
ESA-OAB/PB, Dr. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto – ESA-OAB/PE, Drs. Ayrton da 



Costa Paiva e Vitor Marcelo  – ESA-OAB/RJ, Dr. Fábio Viana Oliveira  - ESA-OAB/RO , Dra. 
Tania Normann Miranda -  ESA-OAB/RS, Dr. Márcio Luiz Fogaça Vicari – ESA-OAB/SC e Dra. 
Maria do Carmo Deda Chagas de Melo – Diretora Geral da ESA-OAB/SE. 
 
II.3.1.1. DA PROGRAMAÇÃO 
 
 A Programação do evento foi traçada mediante consulta aos dirigentes de ESAs, que 
apresentaram os temas de maior importância e interesse para sua atuação, a que se somaram 
os que a Escola Nacional está trabalhando com prioridade. 
 
 Esses temas foram tratados em três Painéis, um momento de comunicação de 
Experiências Exemplares, além de dois momentos de atuação livre dos participantes, tais a 
Troca de Experiências e a Discussão de Proposições, o que oportunizou a apresentação de 
abordagens diversificadas, com ensejo de ampliação das discussões, enriquecedoras do 
evento. 
 
 Todas essas atividades desenvolveram-se no horário de 10.00 h às 18.30 horas, com 
intervalo de uma hora para almoço.  
  
II.3.1.1 DO DESENVOLVIMENTO E DA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS 
 A Programação foi integralmente cumprida, assim disposta, com os respectivos 
expositores e coordenadores. 
 
Tema 1 : EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 
 
 Sobre essa temática foram realizadas duas palestras: ENA EM REDE, proferida pela 
Profa. Maria Rosa Abreu, consultora da Escola Nacional, e CURSOS À DISTÂNCIA – 
REQUISITOS LEGAIS, proferida pelo Prof. Fernando Spanhol, da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Uma terceira palestra, cujo tema previsto era ASPECTOS TECNOLÓGICOS 
DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, a ser proferida pelo Dr. Alexandre Atheniense, não ocorreu, por 
problema de saúde do palestrante.     
 
 Após as palestras, foram realizados debates, com ampla participação dos presentes. 

 
Tema 2 : AS ESAs e a EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 
Foram quatro palestrantes, a saber: Dr. Oscimar Alves Torres, Diretor Geral da ESA-

OAB/BA, que discorreu sobre COMPLEMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO JURÍDICA DOS NOVOS 
ADVOGADOS; o Dr. João Batista Ericeira, Diretor Geral da  ESA-OAB/MA, que falou sobre 
INTEGRAÇÃO DAS ESAs COM OS ÓRGÃOS DA SECCIONAL – INSERÇÃO NO EXAME DE 
ORDEM; o Dr. Ronaldo Bretãs de Carvalho Dias, Diretor Geral da ESA-OAB/MG, que falou 
sobre INCENTIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DOS ADVOGADOS EM CURSOS E 
SEMINÁRIOS; e o Dr. Cleuler Barbosa das Neves, que discorreu sobre INTERIORIZAÇÃO 
DAS ATIVIDADES DAS ESAs – DIFICULDADES E INDICAÇÕES DE SUPERAÇÃO.  

 
Tema 3: CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
Este tema foi abordado mediante palestras da Dra. CYNARA MONTEIRO MARIANO, 

Diretora-Geral da FESAC-OAB/CE, que examinou a TRANSFORMAÇÃO DAS ESAs EM IES, 
bem assim pela apreciação do tema CERTIFICAÇÃO DE CONVÊNIOS E CURSOS PELA ENA, 
ao encargo da Dra. MARIA GUADALUPE PIRAGIBE DA FONSECA.  



 
Após as exposições referentes a cada tema, foram realizados debates. 
 
Uma novidade do X ENCONTRO foi a apresentação de EXPERIÊNCIAS 

EXEMPLARES, atividades do interesse de todos e que significam inovação nas práticas das 
Escolas. Esse espaço busca melhor intercâmbio entre as ESAs e incentivo a que promovam 
ações cada vez mais atraentes aos advogados e mais eficientes no escopo de atualização e 
aprimoramento profissional. 

 
Foram apresentadas as experiências RESIDÊNCIA JURÍDICA, aliás prevista na Política 

de Educação Continuada mas pela primeira vez implementada,  e o PASSAPORTE 
CULTURAL, idealizado pela ESA-OAB/PE. Ambas as experiências dessa Escola foi 
apresentada pelo seu Diretor-Geral, Dr. Francisco Eduardo Sertório Canto. Em segundo 
momento, a FESAC-OAB/CE, por intermédio da Dra. Maria Artemísia Arraes Hermans, fez 
apresentação de PROJETO SOBRE DIREITO AMBIENTAL E CAPTAÇÃO DE 
FINANCIAMENTO, experiência que está sendo posta em prática e significa estímulo às ESAs 
para busca de parcerias e financiamentos para a execução de projetos de maior custo. 

 
TROCA DE EXPERIÊNCIAS 
 

Esta atividade é das mais importantes do Encontro, vez que propicia entrosamento entre 
os dirigentes de ESAs e dá ciência a todos do que vem sendo realizado pelas diversas Escolas.  

 
Foi essa atividade coordenada pelo Diretor Geral da ESA-OAB/SC e membro do 

Conselho Consultivo da ENA, Dr. Márcio Luiz Fogaça Vicari.  
 

DISCUSSÃO DE PROPOSIÇÕES 
 
Após a Troca de Experiência, foi promovido o encerramento do Encontro, oportunidade em que 
foram discutidas Proposições previamente encaminhadas à ENA, todas aprovadas, e outras 
apresentadas nos temas abordados, as quais foram inseridas no documento final do evento. 
              
DOS RESULTADOS DO EVENTO 
 
 O X Encontro foi profícuo, considerado pelos participantes como produtivo, o que anima 
a Escola Nacional na continuidade desses eventos, possibilitando crescente entrosamento 
entre os dirigentes das Escolas para melhoria de sua atuação, a fim de que seja construído 
ambiente de trabalho integrado. 
 Ao final, foram reunidas as conclusões e as deliberações na CARTA DE 
FLORIANÓPOLIS, cujo texto é anexado ao presente Relatório. 
 
CONCLUSÃO 
 
  Muito importante para os participantes foi a presença, na Abertura, dos Diretores 
Secretário Geral e Tesoureiro do Conselho Federal, já nominados tendo estado, ainda, o Vice-
Presidente do Conselho Federal, Conselheiro ARISTÓTELES ATHENIENSE, bem assim o 
Presidente da Comissão do Exame de Ordem, Conselheiro RONALD CARDOSO 
ALEXANDRINO. 
 O X Encontro de Dirigentes de ESAs atingiu o objetivo para o qual foi programado e 
realizado, mercê do envolvimento de todos os seus participantes e a relevância dos temas que 
foram tratados com proficiência pelos palestrantes e discutidos pelos dirigentes e 



representantes ali presentes. Outro importante objetivo alcançado foi a maior integração entre 
as Escolas Superiores, o que dará oportunidade de efetiva colaboração entre elas, e maior 
abertura para atuação da Escola Nacional. 
 Destaque ao apoio oferecido pelos diversos setores do Conselho Federal, e para a 
eficiência e senso de responsabilidade da secretária Ordália Lima Ferreira, e da funcionária 
Francisca Miguel. 
  
 
MEMBROS DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESCOLA NACIONAL DE ADVOCACIA – ENA 

 
 

1. Dra FIDES ANGÉLICA DE CASTRO VELOSO MENDES OMMATI - Diretora Geral da 

ENA.  

2. Dr. FRANCISCO EDUARDO GONÇALVES SERTÓRIO CANTO. 

3. Dr. MÁRCIO LUIZ FOGAÇA VICARI 

4. Dra. MARIA ARTEMÍSIA ARRAES HERMANS 

5. Dra. MARIA GUADALUPE PIRAGIBE DA FONSECA 

6. Dr. PAULO MOGLIA THOMPSON FLORES 

7. Professora MARIA ROSA ABREU - Consultora da ENA 
 

DIRETORES E DIRIGENTES DAS ESCOLAS SUPERIORES  DE ADVOCACIA - ESAs 
 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA – AL 
MARCOS AUGUSTO DE  A.  EHRHARDT JÚNIOR 
 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA – BA 
OSCIMAR ALVES TORRES 
 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA – CE (FESAC) 
CYNARA MONTEIRO MARIANO 
 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA – DF 
PAULO ROBERTO ANTONIO ROQUE KHOURY 
JULIANA NEVES BRAGA 
 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA – GO 
CLEULER BARBOSA DAS NEVES 
 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA – MA 
JOAO BATISTA ERICEIRA 
 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA – MG 
RONALDO BRÊTAS DIAS 
 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA – MT 
ÉLIO ARAÚJO SILVA 
 



ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA – PB 
JOAO MAURICIO DE LIMA NEVES 
 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA – PE 
FRANCISCO EDUARDO GONACALVES SERTÓRIO CANTO 
 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA – RJ 
AYRTON DA COSTA PAIVA 
VITOR MARCELO 
 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA – RO 
FÁBIO VIANA OLIVEIRA 
 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA – RS 
TANIA MIRANDA 
 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA – SC 
MÁRCIO LUIZ FOGACA VICARI   
 
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA – SE 
MARIA DO CARMO DEDA G. MELO 
 

 
III.4 – PROJETO DE ESCOLA VIRTUAL – ENA em Rede 
 
 O projeto de Escola Virtual, nominado ENA em Rede, vem sendo trabalhado e teve uma 
fase experimental, em 2003, mediante discussão de temas, via internet, com grandes juristas, e 
fórum de debates. Foi, também, estruturado um conjunto de cursos rápidos, e em diversas 
matérias, a serem disponibilizados para advogados e para os cidadãos em geral, em atividade 
solidária e participação gratuita dos conteudistas.  
 
 As grandes dificuldades para implantação têm sido a insuficiência de recursos humanos, 
de recursos financeiros e de apoio tecnológico. 
 
 Na atual gestão, foram vários os contatos realizados com o setor de informática, 
especialmente com o Dr. Alexandre Atheniense e o Sr. Alexandre Maia, sem que uma solução 
efetiva tenha sido dada. 
 
 Neste ano de 2005, no primeiro semestre, o avanço ocorreu mediante um projeto 
integrado do ENA em Rede , com a participação das ESAs, inclusive na elaboração de 
PROJETO, objetivando facilitar às próprias ESAs a captação de recursos externos para a 
ministração de Cursos, ficando a depender da garantia de exeqüibilidade pelo setor tecnológico 
e de informática do Conselho Federal. 
 
 Em março deste ano, em reunião especificamente convocada, o Conselho Consultivo da 
ENA aprovou esse projeto, que vem sendo trabalhado para adequada formatação, e, ainda, 
para busca de alternativa no pertinente à linguagem e estrutura de informática, incumbência da 
Profª Maria Rosa Abreu, pessoa altamente capacitada nessa área. 
 
 Mediante o Of.nº 016/2005, de 31 de maio (prot.nº2929/2005), foi solicitado à Diretoria 
do Conselho Federal espaço em uma de suas reuniões, ou quando entendesse conveniente, 



para a apresentação do projeto. No dia 16 de outubro, foi apresentado e obteve aprovação da 
Diretoria, tendo, na oportunidade, sido garantida a liberação dos recursos materiais e humanos 
necessários ao lançamento do projeto-piloto, no primeiro trimestre do próximo ano. 
 
 Nesse sentido está sendo trabalhado, e, ainda em outubro, foram enviadas à Diretoria 
propostas para a formação de professores tutores e professores conteudistas, necessários à 
execução dos cursos a distância.  
 
 Com esse preparo do pessoal de apoio dos Cursos será possível iniciar e dar 
continuidade a uma das principais atividades, que fortalecerão a presença e garantirão 
importante objetivo, dentre os que justificam a existência da ENA. 
 
II.5 – PRÊMIO EVANDRO LINS E SILVA 
 
 Tendo sido instituído pelo Conselho Federal, mediante o Provimento nº. 100/2003, o 
Prêmio “Evandro Lins e Silva”, no seu conteúdo um CONCURSO DE PEÇAS ADVOCATÍCIAS,  
foi regulamentado e realizado, em sua primeira edição, por esta Escola Nacional, em 2003. 
 
 A 2ª Edição foi instalada no dia 29 de setembro de 2004, com inscrições até o dia 08 de 
novembro.  
 
 Segundo o Provimento que o regula, o Prêmio deve ser promovido anualmente, de 
modo a que seja entregue na reunião do Conselho Pleno, no mês de dezembro. 
 
 Assim, para que haja maior divulgação, importante seja o Edital publicado com tempo 
suficiente a que os advogados de todo o Brasil tomem ciência e dele possam participar, mesmo 
porque o objetivo da premiação é incentivar o advogado a esmero no seu trabalho profissional, 
sob a inspiração de Evandro Lins e Silva, exemplo e símbolo para toda a classe. 
 
 Sendo encargo desta Escola Nacional a promoção do certame, em 31 de janeiro ano em 
curso foi enviado ao Sr. Presidente do Conselho Federal o Ofício nº  007/2005,  solicitando 
autorização para que fosse elaborado e publicado o respectivo Edital. O expediente, que 
recebeu o nº de protocolo 0438/2005, teve tramitação, quando a Diretoria deliberou encaminhá-
lo ao Conselho Pleno, o que somente ocorreu no mês de outubro, resultando na alteração da 
periodicidade, de anual para trienal. .  
 
 Dessarte, não foi promovido o concurso neste ano. 
 
II. 6 – ATIVIDADES DE APOIO DIRETO ÀS ESAs  
 
 As atividades de apoio às Escolas Superiores foram realizadas somente pela ação 
pessoal da Diretora Geral, em razão da míngua de recursos materiais e humanos da ENA.  
 

No início do ano, foi recebido pela ENA e distribuído às diversas Escolas projeto de 
realização de palestras sobre o Novo Código Civil, em parceria com o Núcleo de Estudos 
Jurídicos e Estratégicos da Associação dos Advogados de São Paulo, tendo sido encaminhada 
solicitação de autorização ao Sr. Diretor Secretário Geral para que a ENA pudesse apoiar com 
passagem as Escolas com dificuldade financeira.  

 
Infelizmente, não houve pronunciamento daquele Diretor, tornando, assim, inviabilizada 

essa importante atividade para atualização profissional do advogado.  



 
III. RESUMO CRONOLÓGICO DAS AÇÕES DA ESCOLA NACIONAL NO ANO DE 2005 

             Janeiro: 

O início das atividades da secretaria da ENA ocorreu no dia 24. Foram dadas respostas 
às ESAs e demais remetentes, dos expedientes recebidos sobre diversos assuntos, 
(atualizações cadastrais, artigos, contatos com outros setores do CF/OAB, inserções 
diversas no link da ENA).  
No dia 31, a Diretora Geral esteve em Brasília, para tratar de diversos assuntos, dentre 
os quais o relatório do ano anterior, discussão sobre o projeto ENA em Rede e 
elaboração de expedientes, dentre os quais ofício ao  Presidente deste Conselho 
Federal solicitando novas tratativas com a Editora Forense, para concursos de 
monografias jurídicas. 

Fevereiro: 

Trabalhos relevantes: 

No dia 22, foi realizada  Reunião do Conselho Consultivo  para discutir diversos 
assuntos, tendo como pauta:  Proposta orçamentária da ENA para o exercício financeiro 
de 2005; Projeto de Escola virtual ENA em Rede e Parceria com EDUCON - Tecnologia 
em educação continuada, oferta de convênio. 

Participação da Diretora Geral da ENA do Seminário Advocacia Pública e Assistência 
Judiciária, promovido pela ESA-OAB/PE. 

Foram enviados os seguintes Ofícios, que originaram processos: 

1. Processo Prot. Nº 0438/2005, de 01.02.2005 – Objeto- autorização para realizar o 
PRÊMIO EVANDRO LINS E SILVA - EDIÇÃO DE 2005. – situação – alterado o 
Provimento que o instituiu para realização trienal. Não foi realizado neste ano. 

  
2. Processo Prot.Nº 0442/2005, de 01.02.2005 – Objeto: solicitação de EQUIPAMENTO 
DE INFORMÁTICA, para o programa do ENA em Rede – situação em 30.06.2005 – 
RESOLVIDO. 

Março: 

No dia 13, foi realizada Reunião do Conselho Consultivo para discussão de diversos 
assuntos, tendo como pauta:  Plano de Atividades da ENA - 2005/2006 - 
propostas; Exame da Proposição do Colégio de Presidentes das Seccionais;   ENA em 
Rede - Exame do projeto e  outros assuntos de interesse da ENA. 

1. Processo Prot.Nº 1462/2005,de 21.03.2005 – Objeto - autorização para desenvolver 
as atividades planejadas para o exercício de 2005. DISCUTIDO EM REUNIÃO  DE 
DIRETORIA 

Abril: 



 Com a expectativa de iniciar os trabalhos do Projeto ENA em Rede,foi feita gravação              
com o Conselheiro da ENA, Dr. Sergio Ferraz  

Foi realizado, no dia 20.04.2005, Chat experimental para teste da viabilidade da base 
tecnológica, o que, infelizmente, não foi comprovado. Pelo contrário, foi constatada a 
necessidade de aperfeiçoamento, o que foi comunicado ao setor de informática e ao Dr. 
Alexandre Atheniense, com pedido de providências.  

Foi enviado expediente para todas as ESAs, em 01.04.2005, divulgando evento do 
COADEM. 

Nesse mês, foram originados os seguintes Processos :  

1. Processo Prot. Nº 1956/2005, de 14.4.2005, tendo por objeto - Sugestão de 
questionamentos para A PESQUISA DE OPINIÃO, prevista no Plano de Ação.Esse 
processo foi anexado ao de Nº 2728/2003, de 17.06.03 – Apensado o protocolo de 
nº 2728/2003 que teve a análise da Diretoria em sua 37ª Reunião, realizada no dia 
31.07.2003 " Aguarde-se resultado da pesquisa aprovada nesta data". Arquivado no 
momento na pasta da Diretoria. Em 05.10.2005. 

              Maio: 

Foi realizada reunião da Diretora Geral com a Consultora desta Escola, para tratar do 
projeto ENA em Rede, quando foi feita a definição geral na documentação do projeto e a 
definição do lay out da página do projeto. 

Também, a Diretora Geral da ENA esteve reunida com o Dr. Luís Carlos, do IESB – 
Instituto de Ensino Superior de Brasília, para fim de tratativas do projeto ENA em Rede. 

Houve contato com o Setor de Informática objetivando: 
01- Acertos referentes aos aspectos tecnológicos dos chats/fóruns; 
02- Atualizações do link da ENA. 
 
 
 
 
 Junho: 

No dia 1º, foi solicitado pela Diretora Geral da ENA aos Diretores espaço para 
apresentação do programa ENA em Rede, mediante o ofício nº 016/2005, de 31 de 
maio, que foi protocolado sob o nº 2939/2005.  

Na mesma data, foi encaminhado o Ofício nº 021/2005, protocolado sob o nº 2940/2005, 
encaminhando o projeto do X Encontro Nacional de Dirigentes de ESAs. Até o final do 
mês de junho não houve definição do assunto.  

Julho: 
 
*Mês de recesso.  
*Preparativos de materiais para o X Encontro Nacional de Dirigentes de ESAs. 



*Recebimento e respostas para documentações recebidas das ESAs e demais 
entidades de interesse da ENA. 
 
Agosto: 
 
Contato com a Dra. Lara Selem, referente a curso on line sobre Gestão de Serviços 
Jurídicos – não pôde ser ofertado, devido ao alto custo para os advogados. 
Tratativas com o Dr. Walmick Melo, para realização de Seminário sobre Investigação 
Criminal – Fundamentos e Métodos. Não havia condição, nos moldes propostos. 
Continuidade dos trabalhos do ENA em Rede e renovação do contrato da Profa. Maria 
Rosa de Abreu. 
Retirada do ícone Fale Conosco, a exemplo da página principal do Conselho Federal. 
Havia um movimento substancial nessa atividade. 
 
Setembro: 
 
Atividades de organização do material para o X Encontro Nacional de Dirigentes de 
ESAs. 
 
Outubro: 
 
Envio de respostas diversas a questionamentos das ESAs, já como resultado dos 
contatos do X Encontro. 
Reunião da Diretora e Consultora da ENA com a Diretoria do Conselho Federal sobre o 
projeto ENA em Rede. 
Reunião da Diretora e Consultora da ENA com o Dr. Bernardo Kipnes, do CEAD, da 
UnB, sobre Ensino a Distância. 
Participação da Diretora em evento sobre Ensino Jurídico, realizado pela Comissão de 
Ensino Jurídico da OAB/Rio Grande do Norte. 
Montagem das salas para atender ao projeto da escola virtual. 
 
 
Novembro: 
 
Elaboração e encaminhamento à Diretoria da Proposta Orçamentária da Escola para o 
exercício financeiro de 2006. 
Contatos com a Editora Forense referente a convênio para Concursos de Monografia 
Jurídicas. 
Atendimento à ESA-OAB/RS, referente à Comissão Especial do Jovem Advogado. 
             
Dezembro: 
 
Contato da Diretora da ENA com o Senado Federal, visando a convênio para educação 
continuada para a advocacia. 
Reunião com o Prof. Fábio Konder Comparato, para tratar da Universidade Aberta para 
a Cidadania. 
Apoio no projeto de Curso de Especialização para o intercâmbio com a Law Society, 
atividade da Comissão de Relações Internacionais.  
Reunião da Diretora e da Consultora da ENA com os Diretores Secretário Geral e 
Tesoureiro, visando a contratação de pessoal de apoio e operacionalização do ENA em 
Rede. 



 
 
VI. CONCLUSÃO 
 
 O resultado dos trabalhos da ENA no corrente ano de 2005 ficou muito aquém do 
desejado. 
 

Entretanto, espera-se que, em 2006, possam ser retomadas atividades anteriormente 
realizadas e interrompidas, a exemplo dos chats, fóruns de debates e comunicação permanente 
com as ESAs, com apoio a estas, e implementado o projeto da educação continuada a 
distância. Para tanto, fundamental é o apoio da Diretoria do Conselho Federal, seja na liberação 
de recursos, seja no apoio às iniciativas da Escola. 
 
 Registre-se o zelo e a dedicação da assessora Profª. Maria Rosa de Abreu, da 
Secretária da ENA, Ordália Lima Ferreira, com voto de louvor a sua atuação, assim à 
colaboração dos servidores do Conselho Federal, com destaque ao Gerente dos Órgãos 
Colegiados, Paulo Torres Guimarães, ao Gerente de Relações Externas, Dr. Mário Júlio Pereira 
da Silva, e à sra. Francisca Miguel Ottoni. 
 

Registre-se, finalmente, a disponibilidade e o apoio dos membros do Conselho 
Consultivo, sempre solícitos no atendimento aos interesses desta Escola.  

 
 Com o devido respeito, imperioso é afirmar que a atenção e o apoio do Presidente e dos 
Diretores do Conselho Federal ao trabalho desta Escola Nacional  são indispensáveis à 
visibilidade e à afirmação da ENA como um dos órgãos permanentes e importantes deste 
Conselho. 
 
 Enfim, nunca é demais repetir que o bom funcionamento da ENA e das ESAs é a 
resposta positiva da OAB a seus filiados, vez que as Escolas existem para e pelo 
aprimoramento profissional dos advogados, como fator de sua valorização e de sua dignidade,  
perante as outras carreiras jurídicas e perante a própria sociedade brasileira. 
 
    De Teresina para Brasília, 19 de dezembro de 2005  
 

                                                         
                               Fides Angélica de C.Veloso Mendes Ommati 
                               Diretora Geral da ENA 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS AO RELATÓRIO: 
       

 
X ENCONTRO NACIONAL DE  DIRIGENTES DE ESAs 

Florianópolis (SC), 28 de setembro de 2005. 
 

CARTA DE FLORIANÓPOLIS 
 
                                              Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e cinco, a 
Diretora Geral da Escola Nacional de Advocacia – ENA e os dirigentes das Escolas Superiores 
de Advocacia – ENA, no Centro de Convenções CENTROSUL, na cidade de Florianópolis-SC, 
por ocasião da realização da XIX CONFERÊNCIA NACIONAL DOS ADVOGADOS, no 
encerramento do X Encontro Nacional de Dirigentes de ESAs, após discutirem os assuntos da 
pauta dos trabalhos, previamente  conhecida , decidiram aprovar as seguintes conclusões e 
sugestões: 

 
1. Ratificar a recomendação do incentivo à participação das ESAs no que refere à 

implantação de cursos à distância. 

2. Recomendar a troca de experiências entre as ESAs, a fim de otimizar suas  ações. 

3. Recomendar ao Conselho Federal da OAB dotar as ESAs com os equipamentos 

necessários para a implementação do ensino à distancia. 

4. Recomendar às ESAs a realização de campanha permanente de valorização das 

prerrogativas profissionais e da ética profissional, via cursos regulares. 

5. Recomendar às ESAs a interiorização de seus cursos. 

6. Recomendar às ESAs a realização de cursos voltados para os novos advogados. 



7. Recomendar aos diretores de ESAs darem conhecimento aos conselheiros federais de 

seus estados do projeto “ENA EM REDE”, solicitando-lhes o necessário apoio para sua 

aprovação. 

8. Recomendar às ESAs o desenvolvimento de parcerias regionais. 

9. Recomendar a constante troca de informações entre a ENA e ESAs e entre as próprias  

ESAs, via Internet. 

10. Ratificar a recomendação de que seja formada comissão temporária, sob a coordenação 

da Diretora Nacional da ENA, para estudo e implementação das propostas pedagógicas 

presencial e telepresencial. 

11. Renovar a orientação para que  as ESAs não promovam cursos preparatórios para o 

Exame de Ordem. 

12. Ratificar a recomendação às ESAs para que contribuam com propostas objetivas para o 

aperfeiçoamento do Exame de Ordem.  

13. Recomendar a criação de cursos específicos para os estagiários devidamente inscritos 

na OAB. 

14. Ratificar a recomendação ao cumprimento do art.56, II, § 5º do Regimento Geral da 

Advocacia, no sentido  de ser repassado, prioritariamente, às ESAs o fundo cultural.  

15. Ratificar  a recomendação de  uma maior interação entre as ESAs e as Comissões de 

Ensino Jurídico e Exame de Ordem.  

16. Ratificar a recomendação de ser editado provimento, regulamentando o art. 2º, 

parágrafo único, inciso IV, do Código de Ética e Disciplina da OAB, no sentido de 

estabelecer o número mínimo de horas de atualização aos profissionais da advocacia.  

ANEXO PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2006 

ESCOLA NACIONAL DE ADVOCACIA – ENA 

Endereço: SAS – Quadra 05 – Bloco N – Lote 02 –   1º Andar - Brasília –DF – 
Cep: 70070-000 Telefones: (61) 316- 9626/9651 – Fax: (61) 316-9645. 

e.mail: ena@oab.org.br 
 

Escola Nacional de Advocacia – ENA 
 
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006 
 
PROPOSTA RESUMIDA 
 
PROJETOS E ATIVIDADES E RESPECTIVOS CUSTOS * 
 



1. PROJETO: Pesquisa de Opinião sobre Capacitação Profissional e Mercado de Trabalho do 
Advogado 
Contratação de Empresa Especializada – R$40.000,00 (1) 

 
2. PROJETO: Concurso Nacional de Monografia – em convenio com a Editora Forense ou 

outra editora nacional – R$4.000,00  
Publicação de avisos do Edital –  
Folders – 3.000 /    Cartazes – 1.000 
Prêmio – 1º colocado – livros  
          2º colocado – livros 
          3º colocado – livros  
Publicação dos 3 melhores trabalhos na Revista da OAB (sem custo) 
 

3. PROJETO: Concurso Nacional de Peças Profissionais – Prêmio Evandro Lins e Silva – 
Provimento n.100/2003   =  R$14.000,00  (2) 
Publicação de avisos do Edital 
Folders – 5.000     /  Cartazes – 1.000 
Prêmio – aproximadamente R$8.000,00 (oito mil reais)  
Passagem e hospedagem para o(a) vencedor(a) – 1 x R$2.000,00 e 2 x 250,00 = 2.500,00 
Publicação das 3 melhores na Revista da OAB (sem custo) 
 

4. PROJETO: XI Encontro Nacional de Dirigentes de ESAs – R$ 33.500,00 (3) 
 – Local: a definir 
 - Data: Abril de 2006 
Passagens –Conselho Consultivo da ENA- 7 x R$3.000,00 = R$21.000,00 
               b) dirigentes de ESAs – 2 x R$4.000,00= R$8.000,00 (previsão para os 
diretores das Seccionais de Macapá/AP e Boa Vista/RR, que não podem arcar com os ônus 
do deslocamento. 
Hospedagens(incluindo alimentação) – 9 x 2 x R$250,00 = R$4.500,00 

     Outros/ eventuais (faixa,ornamentação,outros) – R$1.000,00 
  
5. PROJETO: XII Encontro Nacional de Dirigentes de ESAs – R$ 27.500,00 (4) 
II. Data: setembro 

Local: Brasília – sede da ENA 
a) membros do Conselho Consultivo da ENA- 5 x R$3.000,00 = R$15.000,00 
               b) dirigentes de ESAs – 2 x R$4.000,00= R$8.000,00 
Hospedagens(incluindo alimentação) – 7  x 2 x R$250,00 = R$ 3.500,00   

     Outros/ eventuais (faixa,ornamentação,outros) – R$1.000,00 
 
Obs: Valores de passagens cotados em outubro de 2005, com tarifa cheia.  
Sendo que o custo do Encontro, poderá sofrer considerável redução, se na época de sua 
realização,  conseguirmos passagens com valores promocionais.  

 
6. PROJETO: Apoio às ESAs – R$72.000,00 

Organização de Cursos e Seminários para ESAs em dificuldades ou sem condição de 
realizá-los. 
Fornecimento de passagens a professores/conferencistas – 30 x R$2.000,00 = R$60.000,00 
Honorários de professores – 120 horas-aula x R$100,00 = R$12.000,00 
 

7. INSTITUIÇÃO DE PRÊMIO: (medalha) para ESA que apresentar experiência 
criativa/eficiente de Educação Continuada – R$1.000,00 



Serviços de Terceiros (medalhas ) – R$1.000,00 
 
8. ATIVIDADE: Manutenção da Escola Nacional de Advocacia – R$116.584,00 

Pessoal – R$3.000,00 mensais e encargos sociais – R$53.000,00 (5) 
Estagiários (2) – 3 x 12 x R$441,00 = R$10.584,00 
Material Permanente (computador c/gravador de cd/dvd e câmera web –frigobar-impressora 
a laser-televisor c/vídeo- ) – R$7.000,00 
Serviços de Terceiros –  
a) serviços de assessoria para captação de recursos – R$10.000,00 
b) serviços de assessoria para ensino à distância (incluídos encargos sociais)– 

R$26.000,00 
c) serviços de assessoria para atividades educativas (projetos-piloto) – R$10.000,00 

 
 

9. ATIVIDADE: Intercâmbio com outras Escolas Profissionais da área jurídica, Nacionais e 
Estrangeiras – custo incluído nos itens 6 e 8. 

 
10. PROJETO: Implementação de Cursos à Distância – Convênios UNB/ OUTRAS IES – custo 

a ser calculado, na época própria, com parte já incluída no item 8 (funcionamento da Escola 
Nacional de Advocacia) -  

 
11. PROJETO: Elaboração de Projetos-Piloto de Educação Continuada – custo incluído nos 

itens 6 e 8. 
- Residência Jurídica 
- Inserção Profissional 
- Organização de Cursos e Seminários 

 
PREVISÃO DE RECEITAS  - R$35.000,00 

Participação em taxas de cursos à distância – (1.000 alunos)  R$  5.000,00 ** 
Recursos de patrocinadores de cursos/eventos -                       R$30.000,00 
 
* Cálculos feitos a preços de outubro/2005 
** Considerou-se média de R$5,00 por aluno, em curso sob custeio total das IES convenentes. 
O deficit de cursos à distância somente deverá ocorrer nos primeiros cursos, quando será 
necessária preparação de tutores e de pessoal das ESAs e assessoria para implantação 
desses cursos, garantindo orientação para o funcionamento futuro, quando dispensáveis esses 
serviços, com expectativa de equilíbrio ou superávit sua realização. 
 
Q U A D R O    R E S U M O 
 
PREVISÃO DE RECEITAS : 
1. Participação em taxas de cursos a distância    R$ 5.000,00 
2. Patrocínios de cursos/eventos       R$30.000,00 
TOTAL DAS RECEITAS        R$35.000,00 
 
PREVISÃO DE DESPESAS: 
 

1. PROJETO:  Pesquisa de Opinião sobre Capacitação Profissional e Mercado de 
Trabalho do Advogado  -                                                                         R$40.000,00 

2. PROJETO: Concurso Nacional de Monografia –                                  R$4.000,00 



3. PROJETO: Concurso Nacional de Peças Profissionais – Prêmio Evandro Lins e Silva – 
Provimento n.100/2003   =                                                          R$14.000,00 

4. PROJETO: XI Encontro Nacional de Dirigentes de ESAs –                R$33.500,00 
5. PROJETO: XII Encontro Nacional de Dirigentes de ESAs –               R$27.500,00 
6. PROJETO: Apoio às ESAs –                                                                R$72.000,00 
7. PROJETO: INSTITUIÇÃO DE PRÊMIO: (medalha) para ESA que apresentar 

experiência criativa/eficiente de Educação Continuada –                        R$1.000,00 
8. ATIVIDADE: Manutenção da Escola Nacional de Advocacia –       R$116.584,00 

 
TOTAL DAS DESPESAS                                                                  R$ 308.584,00 

 
PREVISÃO DE RECEITAS  -                                                         R$35.000,00 
 
 

(1) – Valor aproximado. Este projeto compõe o orçamento da ENA desde o exercício 
financeiro de 2002, sendo necessário para orientar ENA e ESAs em sua programação 
de educação continuada, vez que possibilita consulta direta aos advogados sobre suas 
necessidades de atualização e aprimoramento de conhecimentos para o exercício 
profissional. No corrente exercício, foi encaminhado o projeto à Diretoria em 31.05.2005, 
protocolo nº  1462/2005. 

 
(2) O Provimento nº 100 está vigente e, portanto, se o encargo de execução é da ENA, há 

que ser incluída em sua Proposta Orçamentária. O valor é aproximado, sendo o prêmio, 
na forma do Provimento referido, em valor superior a dez vezes a anuidade de mais alto 
valor cobrada por Seccional. 

 
(3) e (4) Esses valores poderão ser mais baixos, a depender do local e do período. Se um 

deles for realizado em Brasília, concomitantemente às reuniões do Conselho Federal, 
poderá ter custo menor. 

 
(4) Não incluídos  os técnicos em informática a se  encarregarem do Projeto ENA em   
      Rede, lotados no Setor de Informática.  

  


